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DRYCKER  
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Med hjälp av storsatsningar i Indien, Marocko, 
Uruguay, Guatemala och andra länder fortsätter 
vi förvandla osäkra jobb till fasta anställningar och 
säkra bättre arbetsvillkor. 

Efter framgångarna med det sydindiska Coca-
Cola-fackliga forumet 2011 sjösattes ett andra 
regionalt forum för norra och västra Indien 28/7 i 
samråd med IUL:s regionsekreterare för 
Asien/Stillahavet och IUL-samordnaren i Indien. 
Förbund från åtta av Hindustan Coca-Cola 
Beverages’ (HCCB) tappningsanläggningar i 
Nashik, Khurda, Jaipur, Jammu, Dasna, 
Nazimabad, Varanasi och Bhopal inriktar sig på att 
ta upp kampen mot de osäkra jobben. Upp till 
75 % av arbetarna på vissa fabriker har något 
slags osäker anställning (visstidskontrakt och 
bemanningsföretag).  

Den franska delen av Coca Cola Enterprises 
(CCE) har bekräftat att stora nedskärningar 
kommer att genomföras i den kommersiella 
divisionen men betonade att ”inga ofrivilliga 
uppsägningar” kommer att ske efter att en 
överenskommelse träffats med akademiker- och 
arbetsledarfacket CFE-CGC. Totalt försvinner 171 
tjänster inom försäljning och marknadsföring i 
samband med omstruktureringen. 

I 28 månader har arbetsgivaren vägrat teckna ett 
nytt kollektivavtal med kontorsarbetar- och 
säljarfacket ICCPSOSFU på Coca-Cola-fabriken i 
Ilagan i Filippinerna. Anledningen är att facket 
säger nej till arbetsgivarens krav på införande av 
prestationslönesystemet P3. TCCC avsäger sig 
allt ansvar för det långvariga dödläget och säger 
att det är Coca-Cola Filippinernas nya ägare 
FEMSA som måste lösa situationen. Men det var 
faktiskt TCCC som införde P3-systemet och 
FEMSA ärvde problemet. Läs mer här. 

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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I Turkiet har de anställda på Crown Bevcan – en 
av de främsta leverantörerna av burkar till TCCC 
och Coca-Cola Icecek (CCI, Coca-Colas 
turkiska tappare) – de senaste åtta månaderna 
systematiskt hindrats från att utöva sin 
föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt. 
Deras fack, Birleşik Metal-İş (turkiska metall), är 
godkänt som officiell förhandlingspart av turkiska 
arbetsmarknadsdepartementet. Crown Bevcan 
struntar i detta och har istället valt att strö 
ytterligare salt i såren genom att dra frågan i 
långbänk i domstolarna. IUL sjösatte en 
solidaritetsaktion och mer än 7 000 e-brev 
skickades till TCCC och CCI. IUL stödjer 
amerikanska stålarbetarförbundet USW:s och 
Birleşik Metal-İş’ respektive kampanjer för att 
stoppa Crown Holdings angrepp på 
arbetstagarnas och fackets rättigheter. Bägge 
facken är medlemmar i IndustriALL. Läs mer här.  

Coca-Cola-anställda i Filippinerna, Hongkong och 
Belgien strejkade nyligen. 

Coca-Cola Filippinerna – där FEMSA äger 51 % 
och TCCC 49 % – bestämmer godtyckligt vem 
som har rätt att gå med i facket, trots att detta är 
en internationellt erkänd mänsklig rättighet för alla 
arbetstagare. Företaget säger att hälften av de 
anställda inte har rätt att tillhöra en fackförening 
innan de ens röstat om de vill företrädas av en 
fackförening eller ej! Läs mer här. 

De här frågorna kommer att bli föremål för 
diskussion mellan IUL och TCCC när parterna 
träffas på nästa möte inom ramarna för den s k 
Atlantaprocessen 6/11. 

Coca-Cola Workers’ Alliance 
 burcu.ayan@iuf.org  

Efter tuffa förhandlingar skrev livsmedelsarbetar-
förbundet STILAL som företräder fabriksarbetarna 
i Cosmopolis i Brasilien under ett nytt avtal med 
Coca-Cola FEMSA för perioden 2013-14. Det nya 
avtalet ger – i samråd med IUL:s 
latinamerikanska Coca-Cola-federation 
FELATRAC – en löneökning på 8 %, ett paket på 
150 BRL (400 SEK) och en resultatbonus på 750 
BRL (2 000 SEK) eller 60 % av lönen (beroende 
på vad som ger mest till den anställda). 

Coca-Cola Workers’ Alliances medlemmar ställde 
sig bakom Canadian Auto Workers (CAW) Local 
973:s kamp för fackligt organiserade, välbetalda 
fasta anställningar på Kanadas största Coca-Cola-
fabrik i Brampton. Fack och Coca-Cola-anställda 
från Tyskland, Turkiet, Polen, Moçambique, 
Guatemala, Serbien, Belgien och Sverige skickade 
mängder av e-brev till Coca-Cola-ledningen i 
protest mot den beslutade outsourcingen och 
betonade att de anställda inte tänker låta företaget 

bete sig så här oansvarigt. Efter tre veckors strejk 
godkände 83 % av de anställda hos Coca-Cola-
tapparen i Brampton i Ontario ett nytt treårsavtal. 
Det nya avtalet ger löneökningar andra och tredje 
året och innehåller en klausul som innebär att 
eventuella krav på outsourcing av befintliga jobb 
faller bort.  

Ledare för tanzaniska industriarbetarförbundet 
TUICO på Coca-Cola och PepsiCo har gått en 
IUL-kurs om anställningsvillkor där de fått lära sig 
hur de kan förbättra sina kollektivavtal. 
Fackfunktionärer i Malawi och Zambia gick 
dessutom en kurs i förhandlingsteknik med 
inriktning på kollektivavtal. De fick även lära sig att 
mobilisera medlemmarna för att sätta kraft bakom 
förhandlingsmålen.  

I Marocko anordnade IUL en kurs där lokala 
fackliga ledare fick lära sig förhandlingsteknik så 
att de kan förbättra sina villkor och tillvarata sina 
rättigheter i kollektivavtal samt mobilisera de 
anställda. 

Coca-Cola-alliansens 4:e styrgruppsmöte ägde 
rum 19-20/9 2013 i Istanbul i Turkiet. Styrgrupps-
medlemmarna diskuterade resultat och utveckling 
inom företaget samt alliansens kontinuerliga 
arbete, framtida prioriteringar och förslag för hur vi 
kan få till stånd ett samtal med TCCC om ett 
internationellt ramavtal. En fullständig rapport finns 
här. 

Pepsico 
burcu.ayan@iuf.org 

Lagerarbetare som är medlemmar i indiska 
centralorganisationen INTUC och som har 
kontrakt med PepsiCo i Västbengalen kämpar för 
rättvisa mot de massuppsägningar som följde efter 
att de utövat sin rätt att gå med i facket. 162 av 
170 anställda har brutalt fått sparken. 
Solidaritetsaktionen för att stoppa PepsiCo:s 
brutala angrepp på de mänskliga rättigheterna i 
Indien backas upp av över 10 000 protestbrev. 

Trots hot, trakasserier och hembesök från 
arbetsledare vägrar 28 arbetare som avskedats 
utan saklig grund att ge upp. Istället bildade de 
den 15/8 en aktionsgrupp för PepsiCo- och Frito-
Lays-anställda och trappade upp kampanjen. 
Aktionsgruppen kräver att alla medlemmarna 
återanställs villkorslöst på samma dag med 
retroaktiv lön och ett fullständigt erkännande av 
deras fackliga rättigheter. Läs mer här. 

I juni 2013 bestämde sig anställda på PepsiCo 
Rysslands lager-, logistik- och säljcenter i 
Domodedovo (i Moskvaregionen) för att gå 
samman och bilda ett fack för att tillvarata sina 
rättigheter och slåss för rättvisa villkor. 
Fackföreningen gick med i IUL-anslutna 

http://www.industriall-union.org/justice-for-crowns-workers-in-canada-and-turkey
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/581
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/585
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/584
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/582
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/Coca-Cola%20alliance%20meeting%20results-e.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2729
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NOVOPROF och företräder säljare, handels-
anställda, chaufförer och gaffeltrucks-förare. IUL-
förbund med medlemmar på PepsiCo ombads 
skicka välkomsthälsningar och solidaritetsbrev till 
det nya ryska facket. UFCW-RWDSU och 
Teamsters i USA, CSC Alimentation et Services i 
Belgien, Livs i Sverige, UMT i Marocko och 
SYNTEB i Togo hörsammade uppmaningen. 
Skicka en solidarisk välkomsthälsning till det nya 
ryska facket till stepanyuk.dmytro@gmail.com 
(kopia till burcu.ayan@iuf.org). 

En grupp centrala IUL-förbund träffades i Istanbul 
18-19/9 2013 för det tredje strategiska mötet i det 
globala nätverket för PepsiCo- och Frito-Lay-
fack. Ombuden diskuterade utvecklingen i 
PepsiCo som idag är världens näst största 
livsmedels- och dryckesföretag efter Nestlé, räknat 
i omsättning, med en vinst på 65,492 miljarder 
USD under 2012. Läs mer här. 

Medlemsförbunden drabbas ofta av PepsiCo- och 
Frito-Layledningens fientliga syn på mänskliga 
rättigheter och diskuterade därför även 
internationella och inhemska stöd- och 
solidaritetsaktioner och andra aktiviteter som kan 
stärka IUL-förbund som organiserar inom PepsiCo 
och Frito-Lay. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org  

IUL:s sekretariat uppdaterar sin databas för och 
kartläggning av bryggeriföretag. Genom att fylla i 
den här enkäten hjälper du oss att fastställa vilka 
konkreta problem medlemsförbunden har och hur 
de reagerat. Därigenom kan vi utveckla strategier 
för organisering och förhandling i sektorn. 

Fler nyheter finns på http://www.beerworkers.org/. 

Tyska ölföretag utreds för en misstänkt 
priskartell. Till en början trodde man att den bara 
pågått i två år. Nu tror myndigheterna att kartellen 
kan ha pågått i årtionden. Företagen riskerar 
miljonböter. Läs mer här. 

På begäran från sydkoreanska facket KCTWU 
OB:s gren för bryggerianställda bad IUL 
medlemsförbunden om information om tillämp-
ningen av arbetstider och verksamhetsrutiner 
under bryggeriernas högsäsong. CAW och SEIU i 
Kanada, Teamsters i USA, DeUnie i 
Nederländerna, livsmedels- och lantarbetarfacket 
AIWU i Ukraina och NGG i Tyskland svarade och 
hjälpte därmed det sydkoreanska facket förstå vad 
som gäller i andra länder och hur de bäst kan 
bemöta förändringarna i Sydkorea. 

 

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

På Labatts anläggning (AB-InBev) i St John's i 
Newfoundland i Kanada fortsätter den strejk som 
inleddes 25/3 efter att företaget vägrat svara på 
arbetarnas krav på löneökning. Strejken som 
omfattar nästan 50 anställda i St John's är nu inne 
på sin sjunde månad. Den kanadensiska 
centralorganisationen CLC uppmanar nu sina 3,3 
miljoner medlemmar att bojkotta de ölsorter som 
importeras till Kanada och på så vis stödja 
Labattarbetarna som strejkar för ett rättvist 
kollektivavtal och slåss mot AB-Inbevs krav på 
stora eftergifter. På vår kampanjsida finns senaste 
nytt från kampanjen. Lägesrapporter publiceras 
även på fackföreningen NAPE:s hemsida som du 
hittar här. 

IUL-förbund med medlemmar på AB-Inbevs 
anläggningar i olika länder uppmanas hålla möten 
med medlemmarna och berätta vad som pågår i 
Kanada samt visa solidaritet med de anställda på 
Labatt. Skicka era brev och eventuella foton till 
burcu.ayan@iuf.org. Ni kan även göra en videofilm 
i solidaritet med de strejkande. Det gjorde t ex IUL-
förbundet NUPGE. Vi ber dessutom fackliga 
funktionärer och förtroendevalda i Europa att tala 
med sina chefer och fråga varför AB InBev 
Kanada inte vill teckna ett rättvist avtal med de 50 
arbetarna som strejkat i månader. 

ABI planerar att säga upp ca 10 % av de anställda 
på sin största produktionsanläggning i Tyskland 
och hänvisar till att företaget kämpar sig fram på 
en krympande tysk ölmarknad. Bryggarens tyska 
gren bekräftar att 151 jobb är i farozonen på 
anläggningen i Bremen i samband med en 
omorganisering. Brev i solidaritet med de 
drabbade arbetarna skickas till 
hv.getraenke@ngg.net (kopia till 
burcu.ayan@iuf.org). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter tre månader av hårda förhandlingar tecknade 
bryggeriarbetarfacket i Ponta Grossa i Brasilien i 
augusti ett avtal som avsevärt förbättrade olika 
klausuler i kollektivavtalet med Heineken. 
Minimilönen höjdes med hela 16 %, förmånerna 
ökade med i genomsnitt 9 % och ersättningen för 
deras medverkan i det avtalade vinstdelnings-
systemet höjdes med 60 %. 

MillerCoors 
burcu.ayan@iuf.org 

På begäran av Teamsters (Nordamerika) 
uppmanade IUL förbund med medlemmar på 
SABMiller och MolsonCoors att stödja Teamsters 

mailto:stepanyuk.dmytro@gmail.com
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2816
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
http://www.beerworkers.org/
http://www.businessweek.com/articles/2013-08-21/german-beer-giants-under-investigation-for-price-fixing
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2579
http://www.nape.nf.ca/article/labatt-boycott-launched/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.youtube.com/watch?v=93ueiehvqDA&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=93ueiehvqDA&feature=youtube_gdata_player
mailto:hv.getraenke@ngg.net
burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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aktuella organiseringskampanj genom att göra 
små videoklipp i YouTube-format där MillerCoors-
anställda uppmanar arbetarna i Elkton i Virginia att 
gå med i Teamsters. De fackliga valen på Coors-
anläggningen i Elkton äger rum 7-8/11. Klicka här 
för att titta på IUL-förbundens videoklipp. 
Videoklipp har skickats in av Sindicato Nacional de 
Obreros de UCP Backus y Johnston S.A.A. i Peru, 
det internationella fackliga projektkontoret i Zagreb 
(å medlemsförbunds vägnar i Montenegro, 
Serbien och Kroatien) samt 
livsmedelsarbetarfederationen CGIL i Italien. 

MillerCoors och United Auto Workers, som 
representerar anställda på Milwaukee Brewery, 
har nått ett principavtal om de större dragen i ett 
nytt anställningsavtal. De anställda var mitt uppe i 
avtalsförhandlingarna och man riskerade en 
arbetsnedläggelse om en uppgörelse inte nåddes. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Över 2 000 anställda på bryggaren SABMillers 
sydafrikanska dotterbolag gick i strejk 30/9 och 
krävde 9,5 % i löneökning.  

Sydafrikanska livsmedelsarbetarförbundet 
FAWU:s memorandum om strejken finns här.  

IUL skrev till ordföranden för SABMiller Beverages 
Sydafrika och vd:n för SABMiller och uppmanade 
dem att ompröva sin ståndpunkt och strategi i 
förhandlingarna med IUL:s sydafrikanska 
medlemsförbund FAWU. IUL skrev även till sina 
medlemsförbund i bryggerisektorn och bad om 
omedelbar hjälp med att sätta press på företaget 
och tvinga det att bli medgörligt, återuppta 
förhandlingarna i god tro och acceptera fackets 
förslag. Teamsters, BCTGM och IAM i USA samt 
Solidarnosc i Polen skickade solidaritetsbrev till 
FAWU. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Nybildade IUL-förbundet SNATEA i Algeriet oroar 
sig för Compass’ framtid i landets tuffa 
affärsklimat.  

IUL förmedlade en framgångsrik kontakt mellan 
Compass och SNATEA. Parterna för nu en dialog 
om verksamheten, och i synnerhet om eventuella 
förändringar som kan påverka medlemmarnas 
jobb. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Med hänvisning till IUL:s internationella ramavtal 
med Sodexo har IUL kontaktat Sodexo och krävt 
att företaget vidtar lämpliga åtgärder rörande de 
påstådda trakasserierna och motarbetandet av 
facket ODT i Marocko. IUL uppmanar Sodexo att 
inleda en dialog med ODT för att lösa en lång rad 
problem och inrätta relevanta strukturer för 
regelbundna möten samt erkänna ODT som sin 
fackliga motpart. 

De Sodexo MacLellan-anställdas fackförening på 
GM-fabriken i Pune i Indien ligger i konflikt om 
semesterdagar och semesterersättning. Mitt i de 
pågående samtalen med arbetsgivaren 
avstängdes fackets ordförande från jobbet och fick 
veta att han måste lämna fackföreningen för att få 
återgå i tjänst. Sodexo nekar till hotet, men med 
hänvisning till det internationella ramavtalet med 
Sodexo har IUL krävt att företaget omedelbart 
bekräftar att fackföreningens ordförande har rätt 
att vara med i facket, att avstängningen från jobbet 
genast hävs samt att konflikten om 
semestervillkoren löses. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Mejeriavdelningens ledningsgrupp samman-
trädde i San Francisco i USA 3-4/10.  

Kampanjen Schyssta villkor för mejeriarbetare 
diskuterades på mötet och IUL:s sekretariat ska 
utarbeta en checklista som sedan skickas till 
medlemsförbunden så att de kan mäta 
kampanjens måluppfyllnad arbetsplats för 
arbetsplats och företag för företag. 
Medlemsförbunden uppmanas berätta om sina 
organiseringsframgångar för IUL:s sekretariat och 
sekretariatet sprider uppgifterna vidare till övriga 
medlemsförbund. 

Globala företag som är prioriterade mål för 
organisering inom ramarna för kampanjen 
Schyssta villkor för mejeriarbetare är Danone 
och Lactalis/Parmalat. Regionala företag som är 
prioriterade mål för organisering är Saputo, Arla, 
Friesland/Campina och Fonterra (inklusive 
samföretagen DPA och Dairiconcepts). 

IUL:s 3:e globala mejerikonferens äger rum 
vecka 12 2014 (17-21/3) i Sunchales i Argentina. 

Arla 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Mejerijätten Arla meddelar att man planerar stora 
omstruktureringar i Sverige där 400 till 500 jobb 

http://www.teamster.org/millercoors
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/A%20Memo%20by%20FAWU%20on%20Strike%20Action%20at%20SABMiller%27s%20SAB%20Beer%20Division.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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kan försvinna samtidigt som investeringar skapar 
drygt 100 nya jobb. Svenska medlemsförbundet 
Livs förhandlar just nu med Arla om 
omstruktureringen och gör vad de kan för att rädda 
jobb och säkra eventuella omplaceringsalternativ. 
IUL kommer att be mejeriavdelnings medlemmar 
stödja Livs om förbundet ber om sådant stöd. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Danones europeiska koncernråd (CIC) hade möte 
i Genève 14-16/10 2013. 

Danones vd Franck Riboud presenterade 
koncernresultatet och kommenterade framtid-
sutsikterna. Han besvarade de fackliga ombudens 
och andra ledamöters frågor och synpunkter.  

IUL:s och Danones dialogteam – där en mindre 
grupp IUL-förbund inom Danone från Nord- och 
Sydamerika, Europa och Asien träffar Danones 
koncernledning – håller sitt tredje möte 3-4/2 2014 
i Paris.  

En liten arbetsgrupp som består av IUL- och 
Danonerepresentanter kommer att träffas för att 
identifiera eventuella verktyg och mekanismer för 
effektivast möjliga bedömning av osäkra 
anställningsformer inom Danones internationella 
verksamhet innan årsskiftet som en förberedelse 
inför mötet i februari. 

Kontrollen av IUL:s avtal med 
Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

De kommande besöken inom ramarna för IUL:s 
och Danones projekt för kontroll av de 
gemensamma avtalen har nu bekräftats. IUL och 
Danone kommer tillsammans att presentera 
avtalen mellan dem för arbetsledning, anställda 
och fackliga företrädare på Danones nyförvärvade 
mejeriverksamhet i Marocko 13-14/11. Man ska 
även besöka en av verksamhetens fyra fabriker. 
En utvärdering av effekterna av IUL:s och 
Danones avtal på affärsenheterna för barnmat, 
medicinsk nutrition och vatten i Indonesien äger 
rum i december. 

Fonterra 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Med hjälp av det internationella avtalet med 
Fonterra kunde IUL försäkra sig om att 
Fonterraledningen tillät att Fonterra Malaysias 
arbetstagarrepresentanter träffade funktionärer 
från IUL-anslutna livsmedelsarbetarförbundet 
FIEU. Fonterra Malaysias anställda har nu 
möjlighet att gå med i vårt malaysiska 

medlemsförbund. FIEU är övertygade om att de 
snart förhandlar om sitt första kollektivavtal med 
Fonterra Malaysia. 

Varningsstrejker i tyska 
mejeriindustrin 

Mejerianställda i Bayern som tillhör IUL-anslutna 
NGG genomför varningsstrejker på flera 
mejeriföretag. Strejkerna är riktade mot att 
företaget vägrar gå med på löneökningar. 
Anställda på Goldsteig i Cham la ner arbetet 2/10. 
Varningsstrejkerna syftar till att sätta press på 
mejeriföretagen inför nästa förhandlingsrunda med 
facket. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Den internationella aktionsdag mot McDonald’s 
(läs mer här) som hölls 6/6 bidrog till att än en 
gång höja sektorns profil och några IUL-förbund 
föreslår nu att den 6/6 blir en årligen 
återkommande snabbmatsanställdas dag. 

Den 15/9 i Manilla i Filippinerna träffades ett 60-
tal ombudsmän från fem olika länder med 
anställning på McDonald’s, KFC, och Pizza Hut 
för IUL Asien/Stillahavets första möte någonsin för 
snabbmatsanställda under slagordet ”FAST 
FOOD, FURIOUS WORKERS!” (”SNABBMAT, 
URSINNINGA ANSTÄLLDA!”). De berättade om 
erfarenheter, utmaningar och framgångar i 
respektive land och diskuterade hur 
snabbmatsanställda kan organiseras bättre samt 
ett förslag om att IUL ska bygga upp ett 
internationellt nätverk för framtida verksamhet. 

FISKERI 
burcu.ayan@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

ITF:s och IUL:s gemensamma 
fiskeriprojekt 
”Från båt till butik” 

IUL- och ITF-förbund från Asien/Stillahavet 
träffades i Auckland 15-16/10. Som ett led i 
utvecklingen av det gemensamma regionala 
projektet drogs planer upp för 
organiseringskampanjer i Fiji, Indonesien och 
Nya Zeeland. I ett antal andra länder kartläggs 
företaget inför en planerad 
organiseringsverksamhet.  

Man bestämde även att rikta in sig på ett av de 
stora asiatiska fiskeriföretagen (möjligen 
Thailandbaserat) för att öppna upp för en 
organisering i det och andra företag i framtiden.  

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2538
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
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LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

H.J. Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

”Inte ens tre månader har gått sedan Heinz köptes 
av Berkshire Hathaway och 3G Capital - och våra 
värsta farhågor har redan besannats.” Så 
reagerade de italienska facken på meddelandet 
om omstruktureringen av Heinz. 
Omstruktureringen påverkar tusentals jobb i 
Europa, Nordamerika och Australien. 

I enlighet med vad som beslutades på en 
telekonferens som hölls 13-14/7 2013 uppmanade 
IUL:s sekretariat företagets nya vd Bernardo Hees 
att på internationell nivå träffa IUL-förbund för ett 
samtal om de vidare konsekvenserna av 
omstruktureringen för jobben.  

Företaget tackade nej till förslaget och sa att de 
skulle begränsa diskussionerna med facket till 
nationell nivå (med undantag för Europa där 
företaget måste samråda med det europeiska 
koncernrådet, vilket formellt skedde på 
koncernrådsmötet i London 25-26/9).  

IUL-förbund rapporterar att på samtliga nivåer 
informeras de i sista minuten och då mer som ett 
slags ultimatum snarare än i form av samråd eller 
förhandlingar. 

Brittiska och irländska Unite som är den 
erkända motparten på alla Heinz’ fabriker fick reda 
på omstruktureringsplanerna via mediernas 
rapportering, trots att omstruktureringen är 
ödesdiger för deras medlemmar. 

I Italien meddelade företaget att över 200 jobb 
försvinner på tre anläggningar och vägrade 
förhandla om alternativ. Facken svarade med en 
fyra timmars varningsstrejk 24/9 och en permanent 
övertidsblockad. Fortsatta aktioner planeras på 
fabrikerna i Parma och Rom samt på 
huvudkontoret i Milano. IUL-förbund har sagt att 
de kommer att göra allt som krävs för att undvika 
denna ”massaker på humankapital”. 

Ett internationellt nätverk för Heinzanställda 
byggs just nu upp av sekretariatet med stöd av 
UNITE, USDAW (Storbritannien), FLAI, UILA 
(Italien), NUW, AMWU (Australien), UFCW (USA 
och Kanada), RWDSU, Teamsters (USA), NGG 
(Tyskland) och i nära samarbete med IUL:s 
regionorganisationer. Nätverkas lanseras officiellt 
på ett internationellt möte första kvartalet 2014. Vill 
du veta mer? Mejla till kirill.buketov@iuf.org eller 
besök Facebookgruppen Heinz Unions United 
Worldwide. 

Mondelez (f d Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Rättvisekampanjen för dem som drabbats av 
Mondelez’ människorättsbrott i Egypten och 
Tunisien går vidare och en ny fas av 
Mondelezkampanjen inleds i Pakistan.  

Medlemsförbunden fortsätter med sina aktiviteter 
till stöd för kampanjen, nu senast när IUL-förbund i 
Tyskland och Belgien träffade en av de sparkade 
egyptiska fackliga ledarna och lovade stödja 
honom. 

IUL förväntar sig att OECD:s nationella 
kontaktpunkt i USA snart kommer att ge ett 
formellt svar på vårt klagomål enligt OECD:s 
riktlinjer. Vi underrättar medlemsförbunden om 
resultatet. 

Mondelez vägrar fortfarande prata med IUL om de 
påstådda brotten mot de mänskliga rättigheterna. 

I Pakistan fortsätter företagsledningen att hota, 
straffa och trakassera arbetarna som tillverkar 
företagets produkter för att de kräver... rätten att 
jobba åt Mondelez! 

Den 13 september lanserade Mondelezfacket och 
den pakistanska livsmedelsarbetarfederationen en 
landsomfattande kampanj för att sätta kraft bakom 
kravet på fast anställning åt de många hundra 
kontraktarbetarna på fabriken i Karachi. 
Kampanjen inleddes med en demonstration 
utanför företagets huvudkontor i Karachi och en 
serie protestaktioner vid fabriken och i städer 
runtom i landet. 

Stöd fackets kamp mot engångsjobben: KLICKA 
HÄR OCH SKICKA ETT PROTESTBREV TILL 
MONDELEZ! 

Den 4-5/12 står brittiska medlemsförbundet Unite 
värd för en global konferens för IUL-förbund med 
medlemmar i Mondelez. På konferensen kommer 
medlemsförbunden att diskutera samordningen av 
ett globalt svar på Mondelez’ 
omstruktureringsplaner som hotar tusentals jobb 
samt nästa steg i kampanjen för att tvinga 
företaget att respektera sina direkt eller indirekt 
anställdas mänskliga rättigheter. 

IUL ber nu medlemsförbunden att genomföra ännu 
fler aktioner mot företaget och kräva att Mondelez 
diskuterar de allvarliga anklagelserna om 
människorättsbrott med IUL. Mer information 
finns på kampanjens hemsida 
www.screamdelez.org. Stöd kampanjen med 
konkreta aktioner. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
https://www.facebook.com/groups/heinz.unions/
https://www.facebook.com/groups/heinz.unions/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=788
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=788
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=788
http://www.screamdelez.org/
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Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Det 4:e mötet mellan IUL och Nestlé ägde rum 
23-24/10 inom ramarna för det uttalande om 
erkännande och underliggande principer som 
Nestlé och IUL nyligen tecknade. 

På dagordningen stod en diskussion om 
arbetshälsa och arbetsmiljö samt ett samtal med 
Nestlés vd Paul Bulcke. Samtalet med Bulcke 
bekräftade bland annat att de gemensamma 
diskussionerna om anställningsformerna inom 
Nestlé (fast anställning respektive andra 
anställningsformer) hänger ihop dels med 
människorättsfrågor, dels med generella risker och 
problem, till exempel livsmedelssäkerhet. 

På mötet tog IUL upp frågetecknen kring den 
beteendebaserade synen på arbetsmiljö och 
dess konsekvenser för arbetsledningens beteende 
samt ett bristande fokus på arbetshälsa som i 
synnerhet i Brasilien leder till belastningsskador. 
Det beslutades därför att Nestlé på ett framtida 
möte konkret ska rapportera om 
belastningsskadorna i Brasilien samt att 
arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljöproblematiken 
blir en stående fråga på mötena mellan IUL och 
Nestlé.  

På grund av den oro som IUL uttryckt för en 
eventuellt överdriven användning av osäkra 
anställningar och jämställdheten på fabriksgolvet, 
inrättades två arbetsgrupper tidigare i år med 
fokus på dessa områden. De två grupperna med 
inriktning på anställningsformer och 
jämställdheten bland arbetare har bägge inlett 
sitt arbete, till att börja med genom insamling av 
data enligt en tidigare överenskommelse om 
definitioner och format samt vilka länder som i ett 
första skede ska undersökas. Lägesrapporter från 
arbetsgrupperna skickas löpande till IUL-förbund 
med medlemmar på Nestlé.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

IUL-anslutna UFCW:s medlemmar på Unilevers 
glassfabrik i Simcoe i Ontario i Kanada röstade 
med stor majoritet ja till att strejka 1/9 som svar på 
de omfattande försämringar som arbetsgivaren 
föreslagit och som i synnerhet drabbar kvinnliga 
anställda. Samtidigt som alla anställda bads 
acceptera frysta löner innebar ytterligare ett 
förslag från arbetsgivaren att lönen för en 
befattning som nästan helt fylls av kvinnor skulle 
sänkas med över 20 %.  

Tillsammans med UFCW tog IUL upp 
förhandlingsbudet som en rättighets- och 

jämställdhetsfråga inom ramarna för IUL:s och 
Unilevers dialog. Tack vare detta gjordes stora 
framsteg i förhandlingarna och konflikten är nu 
löst. Det ur rättighets- och jämställdhetssynpunkt 
tveksamma förslaget finns inte längre med i 
företagets förhandlingsbud. 

IUL:s dialog med Unilever 

Till följd av ett inledande samtal om 
”beteendebaserade säkerhetsprogram” på 
IUL:s och Unilevers möte i mars i år genomför IUL 
och IndustriAll nu en enkät bland medlemmarna 
för att fastställa omfattningen av dessa program 
samt deras eventuella konsekvenser för 
arbetsmiljö och fackliga rättigheter. Frågan bör 
finnas med på dagordningen för det kommande 
mötet i januari 2014. 

Den gemensamma arbetsgruppen om hållbara 
jobb går vidare med utredningen av osäkra 
anställningskontrakt i Unilevers glasstillverkning.  

En gemensam jämställdhetsgrupp som på den 
fackliga sidan består av representanter för IUL:s 
sekretariat, IndustriALL och IUL-förbund ska 
utreda situationen för kvinnliga arbetstagare på 
Unilever och föreslå åtgärder för att främja 
jämställdheten. Gruppen har nu fastställt direktiven 
för sitt arbete. 

HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor fortsätter bryta mot IUL:s och Accors 
internationella avtal om fackliga rättigheter i 
Benin och Kanada. Med utgångspunkt i HRCT-
fackgruppens styrelsebeslut 2012 uppmanade 
sekretariatet medlemmarna att ställa sig bakom ett 
offentligt avståndstagande från avtalet. Nästan 
omedelbart därefter bad Accors nytillsatta globala 
koncern-hr IUL om ett möte för ett samtal om 
avtalet. HRCT-medlemmarna har godkänt en 
omförhandling av avtalet i linje med IUL:s riktlinjer 
och instruerat generalsekreteraren att offentligt ta 
avstånd från avtalet om inga framsteg görs. Två 
möten ägde rum i september där Accorledningen 
fick veta exakt vad som krävdes för att IUL inte 
offentligt skulle svära sig fria från avtalet. De 
långvariga konflikterna i Benin och Kanada måste 
få en rättvis lösning och ett nytt avtal förhandlas 
fram med företaget.  

I juni i år sjösattes en solidaritetsaktion för att 
tvinga Accor att respektera sina anställdas 
mänskliga rättigheter och avtalet med IUL samt 
rent konkret få företaget att sluta motarbeta 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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anställda i Kanada som vill bilda en fackförening 
och förhandla i god tro med SYNOVO på Novotel i 
Cotonou i Benin. 

Sekretariatet återkommer till HRCT-medlemmarna 
med en rapport från de pågående förhandlingarna 
med Accor. 

Carlson Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

Det första globala organiseringsmötet för 
Carlson Rezidor hölls 4/9 i Köpenhamn med 
Nordisk Union som värd. Mötesresultatet kommer 
att läggas till grund för ett globalt 
organiseringsprojekt med inriktning på 
medlemstillväxt i kedjan och eventuella 
förhandlingar om ett internationellt ramavtal. 

ClubMed 
massimo.frattini@iuf.org 

Efter mötet med koncernledningen 5/6 där IUL 
framhöll att tidigare avtal måste förbättras har 
sekretariatet nu skickat runt ett utkast på ett 
förslag till berörda medlemsförbund och sedan 
överlämnat ett slutgiltigt utkast till företaget. 
Medlemsförbunden underrättas om hur det går i 
förhandlingarna. 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

I början av juli vann amerikanska 
medlemsförbundet UNITE HERE en viktig seger 
när de undertecknade ett landsomfattande avtal 
med företaget som löser förbundets utdragna 
konflikt med Hyatt. UNITE HERE tackade IUL och 
IUL:s medlemsförbund för deras stöd under den 
globala kampanjen. Men IUL:s ”globala bojkott” 
av Hyatt kvarstår till dess att kollektivavtalen 
ratificerats och undertecknats i de åtta 
nordamerikanska städer där förhandlingar 
fortfarande pågår. 

Meliá 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

I slutet av september 2013 meddelade Meliás 
koncernledning IUL:s sekretariat att företaget 
godkänt den slutgiltiga skrivning som diskuterats 
under förhandlingarna om ett internationellt 
ramavtal mellan IUL och Meliá. Avtalets formella 
undertecknande väntas ske i december. 

Hotellstädarkampanjen ”Make up my 

workplace” sjösatt! 
massimo.frattini@iuf.org 

emilio.ferrero@iuf.org 

HRCT-fackgruppens pr till stöd för den globala 
hotellstädarkampanjen ”Make up my workplace 
– Dignity for hotel housekeepers!” (”Städa min 
arbetsplats – värdighet för hotellstädare!”) 
välkomnades och fick starkt bifall på IUL:s 
styrelsemöte 2013.  

Ett pressmeddelande skickades till medierna, och 
material distribuerades till medlemsförbunden som 
ett led i det kontinuerliga kampanjarbetet med 
medlemmarna i sektorn. En hemsida lanseras 
också inom kort.  

Kampanjen används som ett verktyg för 
organisering och syftar till att förbättra 
hotellstädarnas och rumsbetjäningens arbetsvillkor 
genom att höja organisationsgraden och 
opinionsbilda så att företagen slutar utnyttja den 
här personalkategorin som alltför ofta måste utföra 
mycket tunga arbetsuppgifter. 

Som ett led i kampanjen kommer IUL att föra en 
dialog med de större hotellkedjorna och 
institutionerna om utvecklingen av nya riktlinjer 
som förebygger att arbetstagare skadas fysiskt 
och psykiskt. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Tyska medlemsförbundet NGG har länge krävt 
en lagstadgad minimilön på 8,50 EUR per 
timme i en kampanj mot lönedumpning. 
Köttproducenter utnyttjar avsaknaden av 
lagstadgad minimilön och hyr in arbetare från 
Östeuropa genom bemanningsföretag som betalar 
extremt låga löner. Som svar på NGG-kampanjen 
och en ökande mediarapportering om 
missförhållandena i branschen har myndigheterna 
i fyra städer i delstaten Niedersachsen tecknat ett 
avtal med köttproducenterna och 
bemanningsföretagen om en minimilön på 8,50 
EUR per timme. Men det finns en hake. Avtalet 
tillåter bemanningsföretagen att dra av 
resekostnader, hyra och transporter från lönen! 

NGG beskriver de lokala myndigheternas åtgärder 
som ett steg i rätt riktning men framhåller att 
arbetsgivaren måste betala för transporter, 
utrustning och kläder och säger att de fortsätter 
kämpa mot missförhållandena. 

Efter påtryckningar från tyska livsmedelsarbeta-
rförbundet NGG gick de fyra största 
slakteriföretagen i Tyskland den 22/10 sedan 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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återigen med på att börja förhandla om en 
minimilön. 

Tonnies, Vion, Westfleisch och Danish Crown 
slaktar cirka 60 % av alla grisar i Tyskland. Det 
betyder att mer än hälften av arbetarna i sektorn 
arbetar åt dem. De fyra företagens sammanlagda 
marknadsandel är stor nog för att 
arbetsmarknadsdepartementet ska kunna 
genomdriva den aktuella minimilönen för hela 
sektorn. 

Efter 15 års facklig kamp i Brasilien inrättade 
regeringen en trepartskommitté med uppgift att 
utreda de vidriga arbetsmiljöförhållandena i 
landets köttindustri. Processen ledde till ett 
heltäckande regelverk som kan bli till stor nytta för 
en miljon arbetstagare. Brasiliens regering har 
bestämt att föreskrift nr 36 införs under en tvåårig 
övergångsperiod och IUL-förbund har inlett en 
informations- och utbildningskampanj för 
medlemmarna om de förändrade 
arbetsmiljönormerna i sektorn. Brasilien är 
hemland för många av världens största 
köttföretag, bland annat JBS och Marfrig. 

TNF-INFO 

”TNF-INFO” är en publikation som riktar sig 

uteslutande till IUL:s medlemsförbund och 

styrande organ. Den riktar sig inte till en 

bredare allmänhet. 

”TNF-INFO” kan laddas ner av 

medlemsförbund från den del av IUL:s 

hemsida som endast riktar sig till 

medlemmar. Lösenordet är ch1213. 

Publikationen ger kontinuerliga lägesrapporter 

från IUL-sekretariatets verksamhet avseende 

de viktigaste transnationella företagen. Mer 

detaljerad information kan beställas från 

respektive artikelförfattare. 

Sekretariatet hoppas att publikationen ska 

bidra till att hålla medlemsförbunden 

informerade om vad som sker på detta 

specifika område å deras vägnar och att vi 

därigenom ska kunna stärka den fackliga 

närvaron inom dessa företag. 

Vi välkomnar tips och kommentarer om detta 

från medlemsförbunden. Mejla dem till 

iuf@iuf.org 
 
Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

http://cms.iuf.org/?q=node/1552
http://cms.iuf.org/?q=node/1552
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