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Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag. Endast för 

IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 
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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Socker: 

Illovo Sugar och Ubombo Sugar 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Sydafrika, Swaziland och Tanzania: Facken 
som organiserar i Illovo Sugar nådde löneavtal. 

Livsmedelsarbetarförbundet FAWU i Sydafrika 
och lantarbetarförbundet SAPAWU i Swaziland 
tecknade löneavtal i maj respektive juni, men inte 
förrän tusentals militanta arbetare strejkat i 10-15 
dagar. 

FAWU:s strejk var den första på 17 år och ledde 
till löneökningar på mellan 8,75 och 10 %. 5 000 
arbetare – bl a 2 700 FAWU-medlemmar – deltog 
i strejken som berodde på att förhandlingarna 
brutit samman i Sugar Bargaining Council, där 
sockerföretag som Illovo Sugar och Tongaat 
Hulett ingår. Strejken varade från 27/5 till 6/6. 

Fyra olösta frågor återstår att diskutera på 
specialmöten i Sugar Council: bostadsbidrag, 
arbetstidsförkortning utan inkomstförlust, 
resebidrag och förvandlingen av tidsbegränsade 
avtal och permanenta tillfälliganställningar till 
fasta anställningar.  

SAPAWU:s strejk var i själva verket två olika 
stridsåtgärder. Den ena ägde rum på 
Tambankulu Estates, som ägs av Tongaat Hulett 
och Swazilands kungafamilj genom företaget 
Tibiyo Taka Ngwane. Förbundet säkrade en 10-
procentig generell löneökning för ca 1 300 
anställda. Strejken på Tambankulu varade 12-
27/6. Den andra strejken varade 13/6 till 14/7 och 
ägde rum på Ubombo Sugar, ett dotterbolag till 
Illovo Sugar. Arbetarna säkrade en 10-procentig 
generell löneökning och en del andra förmåner, 
t ex högre bidrag för utbildning och verktyg. Illovo 
Sugar är det största sockerföretaget i Afrika och 
ägs av Associated British Foods (ABF). 

Efter strejken vidtog Ubombo Sugar disciplinära 
åtgärder mot några av SAPAWU:s ledare, en 
process som pågår i skrivande stund. En FAWU-
medlem hotas också av disciplinåtgärder på en 
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av TSB:s sockerverksamheter till följd av 
strejken. TSB är engagerade i sockerrörs-
odlingar och äger tre sockerbruk i Sydafrika. 

Efter månadslånga förhandlingar skrev 
plantage- och lantarbetarförbundet TPAWU i 
Tanzania 22/8 ett avtal med Kilombero Sugar, 
ett dotterbolag till Illovo Sugar. Avtalet ger en 
generell löneökning på 5 % och omfattar drygt 
5 000 anställda. 

IUL lanserade solidaritetskampanjer med 
SAPAWU och IUL:s globala sockerprogram 
stödde denna kamp.  

Mer information finns på IUL:s sockersajt 
www.iuf.org/sugarworkers/. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Nu händer det! Möten 2014 för Coca-Cola 
Workers Alliance och PepsiCo/Frito-Lay 
Union Network: 8-10/9 2014 i Tunisien. 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 13/6 beordrade högsta domstolen i 
Spanien Coca-Cola-tapparen CCIP att 
upphäva beslutet att säga upp 1 190 anställda 
till följd av den planerade nedläggningen av fyra 
anläggningar.  

CCIP har överklagat domen i Audiencia 
Nacional till Tribunal Supremo. Samtidigt har 
IUL-förbund som organiserar på CCIP:s fabriker 
redan bett om en provisorisk tillämpning av 
domen och begärt att de uppsagda arbetarna 
ska återanställas. 

CCIP presenterade nyligen ett förslag på 
lösning av konflikten kring uppsägningarna. 
IUL:s spanska medlemsförbund FITAG och 
FEAGRA kommer att granska CCIP:s förslag. 
Läs mer här. 

I Uruguay la Coca-Cola-anställda ner arbetet i 
ett dygn i april i protest mot diskriminering mot 
facket och lönesänkningar. Läs mer här. 

The Coca-Cola Company (TCCC) köpte 16,7 % 
av aktierna i energidrycksjätten Monster 
Beverages i augusti. TCCC:s och Monster 
Beverages’ långsiktiga partnerskap kommer att 
leda till omstruktureringar när TCCC överför 
ägandet av sin världsomfattande 
energidrycksverksamhet till Monster Beverages 
som i sin tur överför sina icke-energidrycker till 
TCCC. Vi ber medlemsförbunden underrätta 
oss om eventuella förändringar eller 
konsekvenser för jobben eller de fackliga 
rättigheterna som orsakas av varumärkes-
rockaden. Hör av er till burcu.ayan@iuf.org.  

Nästa möte mellan IUL och TCCC äger rum i 
Atlanta 15/10 2014. Pågående och nya problem 
kring anställningar och rättigheter i 
Asien/Stillahavet, Nord- och Sydamerika och 
Afrika kommer att diskuteras på mötet. Vill du att 
IUL-teamet å dina vägnar på mötet tar upp ett 
nytt problem kring arbetstagarnas rättigheter? 
Mejla burcu.ayan@iuf.org eller ring 0041-22 879 
05 06 senast 30/9 2014. 

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

IUL-medlemmar i Pakistan drog igång 
protestaktioner i mars när samtalen om en 
omstrukturering inte ledde någonvart. Coca-
Colas verksamhet i Pakistan sköts av turkiska 
tapparen Coca-Cola İçecek (CCI). Som hämnd 
för protesterna trappade CCI upp angreppen på 
facket genom att sparka fackets ordförande i 
Lahore. Coca-Cola Beverages Pakistan Limited 
(CCBPL) fattade sedan ett ensidigt beslut om 
omstrukturering och sparkade 15 fast anställda 
som alla var fackliga funktionärer och 
medlemmar som vägrat underteckna 
avskedsansökningar och godkänna s k frivilliga 
avgångsvederlag.  

IUL uppmanade medlemsförbund som 
organiserar i Coca-Cola att skicka brev till Rengin 
Onay, CCI:s hr-chef, och kräva att företaget 
pratar med IUL-medlemmarna om de 15 
ogrundade uppsägningarna och genast 
återanställer dem. Medlemsförbund från Mali, 
Niger, Burkina Faso, Togo, Filippinerna, 
Sydkorea, Japan, Pakistan, Indien, Marocko, 
Belgien, Sverige, Tyskland, Kanada och USA 
uppmanade företaget att sluta säga upp och 
trakassera fackliga ledare och medlemmar. 

IUL-anslutna NUW började organisera en av 
Coca-Colas fristående lageranläggningar i Perth 
i delstaten Western Australia i april. En inhyrd 
arbetare som jobbat på lagret i sju år sparkades 
dagen efter att ett fackligt flygblad med hans 
namn påträffats i lunchrummet. Företaget har 
aldrig motiverat varför de sa upp honom från 
anläggningen i Hazelmere. Den inhyrda 
arbetaren, John Capewell, hans förbund och IUL 
anser att han blev uppsagd för att han pratat med 
fackfunktionärer och fyllt i flygbladet. Vi tror 
också att han kan ha blivit sparkad för att han 
ifrågasatt företagets rätt att sänka arbetarnas lön. 

IUL uppmanade medlemsförbund med 
medlemmar i Coca-Cola att skicka solidaritets-
brev till den sparkade NUW-medlemmen John 
Capewell. IUL tackar de medlemsförbund som 
cc:at sina solidaritetsbrev till NUW. 

I Europa har de ständiga angreppen på jobben, 
balansen mellan arbetsliv och privatliv och 
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arbetstagarnas rättigheter lett till att IUL och 
EFFAT (IUL Europa) organiserat stora 
demonstrationer vid Coca-Colas huvudkontor i 
Anderlecht i Belgien – med arbetare från sex 
belgiska fabriker – och vid Coca-Cola Iberian 
Partners’ huvudkontor i Madrid i Spanien. 
Andra möten och presskonferenser 
arrangerades i Frankrike, Tyskland, Grekland, 
Italien och Portugal för att belysa Coca-Colas 
dubbla måttstockar och fördöma de senaste 
nedskärningarna och företagets användning av 
alltmer osäker, outsourcad, ”flexibel” 
arbetskraft. 

Klicka här för filmklipp och artiklar från 
aktionsdagarna mot Coca-Cola i olika länder. 
Läs en fullständig redogörelse här. 

Läs mer här om det europeiska fackliga 
manifestet för ett socialt hållbart Coca-Cola-
system. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

IUL fortsätter insatserna för att få PepsiCo att 
respektera de mänskliga rättigheterna i 
Västbengalen i Indien, där 162 av totalt 170 
anställda på tre lageranläggningar (med 
PepsiCo som enda kund) trakasserades, 
misshandlades av företagets gorillor och sedan 
brutalt avskedades mellan 5/1 och 30/4 2013.  

Samtalen mellan IUL och PepsiCos 
koncernledning om övergreppen ledde inte till 
några resultat. För att säkerställa att företaget 
respekterar OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag överlämnade IUL därför till OECD:s 
nationella kontaktpunkt i USA ett formellt 
klagomål mot PepsiCo för brott mot riktlinjerna. 
Den nationella kontaktpunkten i USA godkände 
klagomålet och erbjöd sig att medla. PepsiCo 
sa nej till medling. PepsiCo har hittills vägrat 
vidta åtgärder för att rätta till de begångna 
människorättsbrotten.  

Stöd kampanjen! Klicka här för att skicka ett 
protestbrev till PepsiCo och kräva att företaget 
gottgör människorättsbrotten i Indien. 

IUL:s styrelse sammanträdde i Genève i 
Schweiz 15-16/5 och välkomnade den 
föreslagna internationella kampanjen till stöd för 
PepsiCo:s lagerarbetare i Indien.  

PepsiSmash-kampanjens broschyr finns på 
engelska, franska, spanska, tyska, flamländska 
och svenska. 

FAWU i Sydafrika ställde sig bakom kampanjen 
på förbundsstyrelsens möte 7-8/6 i 
Johannesburg.  

Ukrainas kvinnliga arbetstagares konferens 
hölls i Ivano-Frankivsk 12/6. IUL-anslutna 
livsmedels- och lantarbetarfacket AIWU anslöt 
sig till de solidaritetsaktioner som IUL-förbund 
genomfört till stöd för de felaktigt uppsagda 
lagerarbetarna hos PepsiCo i Indien.  

På IUL-anslutna Novoprofs första kongress 28/6 i 
Omsk i Ryssland uppmärksammade ledningen 
och kongressombuden kampen i Indien och 
uttryckte sin solidaritet med lagerarbetarnas 
strejkkommitté på PepsiCo (Frito-Lays). 

FOBTOB:s medlemmar i Nigeria organiserade 
ett möte 21/6 till stöd för kampen i Indien. 

IUL-anslutna livsmedelsarbetarförbundet 
FETIASP i delstaten São Paulo i Brasilien 
ordnade demonstrationer utanför tre PepsiCo-
fabriker i São Paulo och protesterade mot 
PepsiCo-ledningens antifackliga hållning och 
människorättsbrott i Indien samt företagets allt 
flitigare användning av tillfällig arbetskraft och 
outsourcing i Brasilien. Läs mer här. 

Livsmedels- och cateringfacket ABVV-FGTB 
HORVAL organiserade en demonstration och 
delade ut kampanjbroschyren utanför PepsiCo-
fabriken i Veurne i Belgien 16/6 till stöd för de 
indiska lagerarbetarna. Läs mer här. 

Under det nationella livsmedelsarbetarsymposiet 
i Piracicaba 27-28/5 satte livsmedelsarbetare i 
São Paulo upp en affisch med texten: ”PepsiCo: 
Sluta krossa mänskliga rättigheter!” 

IUL-förbund i Pakistan, Sydkorea, Indonesien 
och Filippinerna visade sin solidaritet med 
lagerarbetarna på PepsiCo i Indien i samband 
med demonstrationer och aktioner på första maj. 

IUL-anslutna jordbruks- och bondefederationen 
AFFM i Myanmar uppmanade på sin första 
kongress PepsiCos ledning att vidta de åtgärder 
som krävs för att arbetstagarnas rättigheter ska 
respekteras. Här finns bilder från kongressen. 

Stöd lagerarbetarna på PepsiCo i Indien genom 
att överlämna ett budskap till PepsiCo i din 
hemstad där ni berättar vad ni tycker om 
företagets brott mot de grundläggande 
rättigheterna. Mejla burcu.ayan@iuf.org på IUL:s 
sekretariat om du vill veta mer om hur du kan 
bidra. 

burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

I Mexiko sparkade Industria Vidriera del Potosí 
(ett dotterbolag till Grupo Modelo-AB InBev) 26/1 
2008 220 arbetare, inklusive hela det 
IndustriALL-anslutna glasarbetarfacket 
SUTEIVP:s styrelse. Uppsägningarna kom efter 

http://www.iuf.org/ccww/files/press-coverage.pdf
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http://www.iuf.org/ccww/?q=node/611
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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att den fria fackföreningen förhandlat fram en 
löneökning på 19 %. 

IUL organiserade en e-brevskampanj där AB 
InBev uppmanades att i handling visa respekt 
för de mänskliga rättigheterna och återanställa 
arbetarna, erkänna det fria facket SUTEIVP, 
sluta trakassera arbetarna inne i fabriken och 
säkerställa föreningsfriheten i Mexiko. 

Efter ett inledningsvis mycket imponerande 
gensvar från våra anhängare har AB InBev 
konfigurerat om sin server så att den nu 
blockerar era e-brevsprotester. IUL kommer att 
se till att alla protestbrev som skickas till oss 
överlämnas till företaget. 

Här finns en sammanfattning av 
nordamerikanska Teamsters avtal med AB 
InBev. Det femåriga avtalet ger löneökningar 
och anställningstrygghet. 

AmBev:s anställda i Manaus i Brasilien 
strejkade 14/5 mot de skamliga arbetsvillkoren 
och företagets skambud i förhandlingarna om 
ett kollektivavtal. Förhandlingarna fortsatte 
under strejken och arbetarna och 
bryggeriföretaget nådde ett avtal 16/5. Läs mer 
om avtalet här. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-förbund i Europa med medlemmar i 
Carlsbergs verksamhet berättar att anställda 
stött på problem i samband med 
implementeringen av det nya datorsystemet 
BSP (Business Standardization Project). 

IUL:s sekretariat anser att projektet skapar mer 
och komplicerat arbete, inklusive övertid, för de 
anställda och dess effektivitet kan ifrågasättas. 

Skriv till burcu.ayan@iuf.org på IUL:s 
sekretariat och berätta om eventuella problem 
med implementeringen av BSP, i synnerhet 
eventuella negativa konsekvenser för 
arbetsvillkoren. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Heineken meddelade planer på en 
sammanslagning av två nigerianska bryggerier 
där företaget är majoritetsägare. 

Det finns elva öltappningsfabriker och på grund 
av konsolideringar kan några fabriker komma 
att läggas ner. Hur detta påverkar jobben är inte 
klart idag, men sannolikt leder det till 
övertalighet och omstrukturering. IUL anser att 
Heineken måste diskutera konsekvenserna för 
jobben och arbetsvillkoren med våra 
medlemsförbund som företräder arbetare på 

Nigerian Breweries. IUL är i kontakt med 
medlemsförbund i Nigeria och följer noga 
utvecklingen för hur konsolideringen påverkar de 
anställda. 

Austral Brewerys (Heineken) beslut att sparka 
sex arbetare och genomdriva ett treårigt 
kollektivavtal utan förhandlingar med IUL-
anslutna Federación Nacional de Trabajadores 
del Holding Heineken – CCU ledde till en 
strejkomröstning 31/7 i Chile. Läs mer här.  

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

I Honduras har bryggeriarbetarfacket STIBYS 
fördömt brittisk-sydafrikanska transnationella 
SABMillers strategi. Företaget som äger 
honduranska bryggeriet Cervecería Hondureña 
SA och är Coca-Colas franchisetagare i landet 
arbetar systematiskt för att försvaga och splittra 
anställda som organiserat sig fackligt. Läs mer 
här. 

SABMiller har åsidosatt arbetstidsreglerna och 
äventyrat arbetarnas säkerhet genom extremt 
hög arbetsbelastning. IUL-anslutna STIBYS 
uppmanade Cervecería Hondureña (SABMiller) i 
starka ordalag att följa arbetstidsreglerna för 
säljarna, sluta lasta bilarna överfulla och börja 
anställa fler team. Läs mer här. 

1:a internationella konferensen för SABMIller-
fack 

För att förbättra den aktiva fackliga 
samordningen organiserar IUL en 1:a 
internationell konferens för fack med 
medlemmar i SABMiller. Mötet äger rum 3-4/11 
2014 i Greensboro i delstaten North Carolina i 
USA. Medlemsförbund som vill delta i mötet ska 
snarast kontakta IUL:s sekretariat på 
burcu.ayan@iuf.org. 

Fler nyheter finns på vår hemsida för 
bryggerianställda. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

I förra numret av TNF-info (maj 2014) berättade 
vi om nyligen bildade, IUL-anslutna SNATEA:s 
arbete för att få förhandla om ett kollektivavtal 
med Compass i Algeriet.  

Innan parterna kunde sätta sig vid 
förhandlingsbordet beslutade sig Compass som 
förlorat kontrakt till lokala konkurrenter tyvärr för 
att avveckla sin verksamhet i landet.  

http://www.beerworkers.org/blog/highlights-new-teamster-contract-ab-inbev
http://www.beerworkers.org/blog/ambev-workers-end-strike-manaus-following-successful-agreement
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/chile-impending-strike-austral-brewery-heineken-due-union-busting-and-dismissals
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/cervecer%C3%ADa-hondure%C3%B1a-sa-sabmiller-foments-divisions-between-workers-its-honduras-operations
http://www.beerworkers.org/blog/honduras-sabmiller-fails-comply-working-hours-and-diminishes-workers%E2%80%99-safety-due-excessive-work
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org


 5 

SNATEA jobbade hårt för att säkra rimliga 
avgångsvederlag och andra förmåner åt 
medlemmarna i samband med nedläggningen. 
IUL kontaktade koncernledningen för att se till 
att förhandlingarna gick i rätt riktning och 
resulterade i en tillfredsställande lösning. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Den långvariga konflikten mellan ODT och 
Sodexo i Marocko rörande uppsägningen av 
ODT Sodexos generalsekreterare och den 
lokala arbetsgivarens ständiga trakasserier av 
de valda fackliga funktionärerna är fortfarande 
olöst. Nästa steg i processen är att kalla till ett 
möte där den lokala arbetsgivaren och 
förtroendevalda från ODT försöker lösa 
konflikten tillsammans med koncern-hr och 
IUL:s generalsekreterare. ODT och IUL kämpar 
för att ODT:s generalsekreterare ska 
återanställas, vilket skulle vara ett viktigt första 
steg på vägen mot en lösning. 

IUL-förbundet Unite Here i Nordamerika bad 
om IUL:s hjälp i konflikten med Sodexo om 
företagets beslut att låta anställda gå ner på 
deltid, ett trick som gör det möjligt för företaget 
att smita undan från sina åligganden enligt 
Obamacare och ställa tusentals anställda 
utanför sjukförsäkringssystemet. Efter att IUL 
kontaktat Sodexo har företaget i princip rivit upp 
beslutet. Vad som ska ske med anställda som 
redan tvingats ner på deltid återstår att lösa. 

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

IUL:s europeiska regionorganisation EFFAT 
arbetar med våra mejerimedlemmar för att 
utveckla ett starkare fackligt nätverk inom EU:s 
mejeriindustri.  

Tio av världens tjugo största mejeriföretag är 
baserade i Europa. Nätverket har kartlagt 
aktuell problematik, t ex industrins ökade 
konsolidering och internationalisering och 
mjölkkvoternas upphörande 2015. En europeisk 
mejerifacklig konferens kommer att äga rum 
6-9/1. 

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

I augusti meddelade Arla att 79 jobb ska bort i 
Danmark på grund av Rysslands ettåriga 
importförbud mot mat och dryck, inklusive 
mejerivaror, från EU. IUL:s danska 
medlemsförbund NNF lyckades förhandla ner 
antalet jobb som försvinner högst väsentligt 

genom att införa övertidsstopp och ett 
utbildnings- och kompetenshöjningsprogram 
under perioden av produktionsminskning.  

Arlas danska förädlingsanläggningar är de som 
drabbas hårdast av importförbudet, men IUL har 
frågat medlemsförbund i andra länder med 
medlemmar i Arla om förbudet fått konsekvenser 
för jobben också där. På så vis kan informationen 
delas och eventuella svar till företaget 
samordnas. 

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

Chobani tillverkar ett slags grekisk yoghurt som 
sålt fantastiskt bra i USA. Företaget har nyligen 
etablerat sig också i Australien.  

Chobanis fabrik där har nu organiserats av vårt 
australiensiska medlemsförbund NUW. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett extramöte för europeiska fack hölls 11/6 
2014. Danone presenterade den föreslagna 
nedläggningen av tre mejerifabriker i Europa. IUL 
och medlemsförbunden informerade Danone om 
att de motsätter sig planerna och avser att 
mobilisera motstånd. I IUL:s pressmeddelande 
nämner vi avtalet från 1997 om de rutiner som 
ska följas i händelse av förändringar i 
affärsverksamheten som påverkar 
sysselsättningen. I enlighet med detta avtal har 
IUL beställt en oberoende utredning av Danones 
nedläggningsplaner. Detta har lett till besök i juli 
och augusti på de utpekade fabrikerna i 
Tyskland, Italien och Ungern samt möten med 
företagsledningen och fackliga ombud. AXIA 
Consultants – Danones europeiska koncernråd 
CIC:s ekonomiska rådgivare – åtföljdes på dessa 
besök av en företrädare för IUL. Ett andra 
extramöte för CIC äger rum 18/9, efter den i 
avtalet stipulerade minimiperioden på tre 
månader för samråd. På mötet kommer vi att gå 
igenom konsultens rapport. 

Nästa fulltaliga möte i Danones internationella 
koncernråd hålls i Genève 21-24/10 2014. 

Det fjärde mötet för IUL:s och Danones globala 
dialogteam ägde rum 4/9 2014 och granskade 
kontrollprocessen för avtalet mellan IUL och 
Danone. Samtalet var inriktat på hur vi skapar 
och skyddar hållbara, anständiga jobb genom att 
kartlägga riskerna med osäkra jobb och minimera 
dessa människorättsrisker i Danones 
verksamhet.  

BCTGM arrangerade ett val rörande den fackliga 
representationen på Lifeway Foods, som till över 

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
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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20 % ägs av Danone. Arbetsgivaren försökte 
påverka valet genom att i den officiella 
röstlängden lägga till namn på anställda som 
inte tillhör den aktuella s k förhandlingsenheten. 
Amerikanska arbetsmarknadsstyrelsen NLRB 
har fastslagit att Lifeway Foods agerande är 
olagligt. IUL har kontaktat Danoneledningen 
och uppmanat dem att intyga för arbetarna på 
Lifeway Foods att företaget inte motsätter sig 
deras rätt att gå med i en fackförening. 

I efterdyningarna av botulismlarmet på Fonterra 
tidigare i år har Danone vidtagit åtgärder för att 
säkra sina egna produktions- och 
blandningsanläggningar i Nya Zeeland genom 
att köpa de lokala företagen Gardians och The 
Sutton Group. Båda anläggningarna är 
organiserade av vårt medlemsförbund NZDWU. 

Kontrollen av IUL:s och Danones 
avtal 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

På schemat för kontrollbesök 2014 stod bland 
annat Spanien, Sverige och USA. 

IUL:s och Danones gemensamma besök i 
Spanien (3-5/6 2014) var det andra besöket i 
landet. Det första ägde rum i november 2008. 
Möten med ledningarna på de fyra 
Danoneanläggningarna hölls på de centrala 
kontoren i Madrid och Barcelona och följdes av 
besök på en vattentappare och en 
mejerianläggning utanför Barcelona. Vid dessa 
tillfällen träffade IUL-företrädaren och 
generalsekreterarna i FITAG-UGT:s och 
FEAGRA-CC.OO:s fackklubbar på Danone 
medlemmar från de fackliga kommittéerna. 

IUL:s och Danones gemensamma besök i 
Sverige som ägde rum 25/6 var det första 
sedan Danone köpte en mejerianläggning där 
2010. Den gemensamma delegationen träffade 
arbetsgivarrepresentanter och förtroendevalda 
från IUL-anslutna Livs’ och Unionens klubbar. 
IUL:s representant åtföljdes av Livs’ 
ombudsman med ansvar för mejerisektorn. 
Inför besöket översattes avtalen till svenska.  

Besöket i USA – inklusive möten på Dannon 
USA:s huvudkontor och huvudkontoren för IUL-
förbunden BCTGM och Teamsters samt besök 
på två fabriker – äger rum i oktober 2014.  

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

Efter en flera år lång organiseringskampanj och 
utdragna avtalsförhandlingar tecknade IUL-
förbundet FIEU i Malysia äntligen sitt första 
kollektivavtal med nyzeeländska mejerijätten 
Fonterra. Medlemmarna i FIEU:s 

förhandlingsgrupp var mycket nöjda med 
resultatet och FIEU tackade IUL och vårt 
nyzeeländska medlemsförbund NZDWU för alla 
de stöd- och solidaritetsaktioner som genom åren 
bidragit till organiseringen av Fonterra Malaysia 
och hjälpt till att ro kollektivavtalet i land. 

IUL-förbund i Chile, Nya Zeeland och 
Australien har drabbats av en våg av 
nedskärningar när företaget effektiviserar 
produktionen.  

De nästan 500 miljoner USD som företaget 
nyligen meddelade ska investeras i 
förädlingskapital i Nya Zeeland skapar bara 75 
nya fasta anställningar. Kapacitetsminskningen 
på en blandningsanläggning i Fonterras hemland 
ledde samtidigt till att över 100 jobb försvann. 

Friesland Campina 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

I TNF-info nr 15 berättade vi att IUL 
vidarebefordrat utkastet till ett OECD-klagomål till 
holländska transnationella jätten Friesland 
Campina, som hotat med att flytta produktionen 
utomlands i samband med avtalsförhandlingar i 
Malaysia och trakasserat en vald fackfunktionär i 
IUL-anslutna FIEU:s förhandlingsgrupp. 

Efter IUL:s påstötning och kontakter med 
Malaysias arbetsmarknadsdepartement kom 
parterna överens om ett nytt kollektivavtal i juli. 
FIEU rapporterar att medlemmarna är mycket 
glada över resultatet av de hårda 
förhandlingarna. 

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

Nästa möte i mejeriavdelningens 
samordningsgrupp hålls i San Francisco i USA 
3-4/10 2014.  

Mötet ägnas åt uppföljning av de åtgärder som 
beslutades på IUL:s globala mejerikonferens i 
Argentina i mars i år. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL:s 1:a internationella möte för 
snabbmatsanställda 

IUL:s internationella möte för 
snabbmatsanställda 5-6 maj i New York samlade 
ca 70 deltagare från hela världen som 
diskuterade och utarbetade gemensamma 
aktioner, formulerade gemensamma mål, delade 
med sig av erfarenheter och hjälpte till att bygga 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@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
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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upp ett internationellt nätverk för framtida 
aktioner och kampanjer. 

KFC 
massimo.frattini@iuf.org 

Bara några dagar efter att en facklig företrädare 
på KFC i Thailand återvände hem från det 
internationella mötet för snabbmatsanställda 
kallades han upp på kontoret där cheferna 
hotade att stämma honom. Över 10 000 
människor stödde IUL:s solidaritetskampanj och 
skickade protestbrev till YUM! BRANDS, som 
äger KFC, Pizza Hut och Taco Bell, och krävde 
att företaget slutar trakassera facket.  

Kampanjen var en succé och fackföreningen 
tackar de många tusen som deltagit i den. 

Internationell dag för snabbmats-
anställda 

En andra internationell dag för 
snabbmatsanställda arrangerades 15/5 för att 
höja sektorns profil och skapa en global scen 
för de anställdas krav, med särskilt fokus på 
kampanjen FightFor15 (15,00 USD i timlön).  

Anställda från över 80 städer i mer än 30 länder 
deltog i aktionen till stöd för de amerikanska 
kamraterna och sina egna krav. 

FISKERI 
kirill.buketov@iuf.org 

IUL:s nätverk för fiskeri- och 
vattenbruksarbetare 
kirill.buketov@iuf.org 

2014 beslutade IUL-styrelsen att samordningen 
måste bli bättre. Nu bygger vi därför en särskild 
hemsida för IUL:s nätverk för fiskeri- och 
vattenbruksarbetare. Klicka här för att se en 
tidig version. En Facebooksida och en mejllista 
har också skapats. Uppmana era klubbar och 
aktiva att prenumerera eller skicka deras e-
postadresser till oss. 

Facebook: 
https://www.facebook.com/IUFfisheries?fref=ts. 

Norska laxsektorn 
kirill.buketov@iuf.org 

Norska livsmedelsarbetarförbundet NNN skrev 
löneavtal med Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening (FHL) 19/5. Därmed undveks den 
strejk som utlysts till 21/5. Dödläget i 
förhandlingarna, som avbröts 29/4, skapade en 
enorm ilska hos de anställda på 18 
fiskförädlingsanläggningar (tre tillhör Marine 
Harvest, fyra Leroy Seafood och fem Norway 
Seafoods), där över 1 000 personer förberedde 

sig på strejk. Det nya avtalet innehåller stora 
löneökningar. Kollektivavtalet blir rikstäckande 
och gäller för hela industrin. 

Citra Mina / Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Sektorsprogrammets huvudfokus har nyligen 
utgjorts av kampanjen till stöd för arbetarna på 
Citra Mina som är en av de största exportörerna 
av fryst tonfisk i Filippinerna. Kampen för att de 
sparkade fackmedlemmarna ska återanställas 
och deras fack i General Santos City erkännas 
har pågått i över ett år.  

Resultatet av kampanjen kommer att få stora 
konsekvenser för IUL:s och ITF:s framtida arbete 
i tonfiskindustrin. Följ kampanjen på Facebook 
här. Klicka här för att skicka ett e-brev till 
företaget. 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ditt 
förbund kan hjälpa oss att vinna den här viktiga 
kampen i fiskerisektorn. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

Enligt beslut på det internationella mötet för 
Heinzfack i Pittsburgh i USA 13-14/3 2014 hölls 
en första telekonferens 27-28/5 2014. På 
konferensen diskuterades en lägesrapport om 
resultatet i kampen i Turnhout i Belgien, där 
fyra IUL-förbund lyckades säkra betydande 
ersättningar åt anställda som blev av med jobben 
när företaget planerade att lägga ner fabriken. En 
kampanj som stöddes av andra IUL-förbund på 
Heinz ledde till ett avtal baserat på frivilliga 
uppsägningar.  

Man diskuterade också arbetsmiljö-
konsekvenserna av det ökade bruket av inhyrd 
personal, med särskilt fokus på en olycka nyligen 
på en Heinzfabrik i Norfolk i Storbritannien. 
Nästa telekonferens hålls i oktober. Kontakta 
sekretariatet om du vill delta.  

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Seger för BCTGM: Lockouten av BCTGM:s 
medlemmar på Kellogg’s-fabriken i Memphis i 
USA är över. En federal domstol bekräftade att 
företaget brutit mot lagen när det försökte 
förhandla om frågor lokalt när det inte fick 
igenom sina krav i de centrala förhandlingarna.  

Kampen mot angreppen på arbetsvillkoren och 
arbetstagarnas rättigheter går vidare i USA, 
Australien och Tyskland, där förhandlingarna 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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mailto:kirill.buketov@iuf.org
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http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=892
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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mellan NGG och Kellogg’s om nya 
arbetsscheman brutit samman. IUL fortsätter 
samordna stödaktioner och informationsutbyten 
för medlemsförbund med medlemmar på 
Kellogg’s. 

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

Slutseger i kampen mot Mondelez i Egypten: 

IUL och Mondelez International välkomnar 
lösningen av konflikten i Alexandria i Egypten 
rörande fem styrelsemedlemmar i en fri 
fackförening, som stängdes av från jobbet i juli 
2012. 

Mondelez i Egypten har nu återanställt alla fem 
styrelsemedlemmarna på deras tidigare villkor, 
med löfte om full retroaktiv lön och förmåner 
och utan några negativa påföljder. 

Därmed är den långvariga konflikten i 
Alexandria över. De båda lokala parterna har 
lovat att försöka lösa framtida problem 
konstruktivt och i god tro. IUL och Mondelez 
International har kommit överens om att 
diskutera lärdomarna från konflikten i ett större 
perspektiv än Egypten. 

En ny fackstyrelse valdes på fabriken 29/8 och 
ledningen för klubben på Cadbury i Alexandria 
återvaldes med stor majoritet. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

IUL undersöker omständigheterna kring 
påståenden om att Nestléledningen i Turkiet 
sparkat 28 anställda på företagets gigantiska 
fabrik i Karacabey i Bursa. De sparkade 
arbetarna – varav flera är medlemmar i IUL-
anslutna Tekgida-Is – slåss för återanställning. 
IUL har börjat samtalat med koncernledningen i 
Vevey och krävt att de ska återanställas. 

En av de saker som IUL:s och Nestlés 
arbetsgrupp för jämställdhet efterlyser är en 
välformulerad policy om och kurser i 
likabehandling, som kan anpassas lokalt vid 
behov. IUL och Nestlé har beslutat att 
gemensamt utforma en presentation med 
materialet Discrimination-Free Workplace från 
Australien som utgångspunkt. Den första 
målgruppen för en sådan presentation blir 
Nestlés arbetsrelationspersonal, antingen på ett 
webbseminarium eller på den workshop för 
Nestlés arbetsrelationer som planeras i början 
av 2015. I takt med att arbetet framskrider 
kommer det att inbegripa kursledare från både 
Nestlé och IUL. 

Arbetsgruppen för hållbara jobb har analyserat 
data om de olika anställningsformerna i Chile, 
Polen och Sydafrika. Fokus ligger på 
användningen av arbetare som är tillfälligt 
anställda bara för att de är anställda av en tredje 
part – ett bemanningsföretag – och inte för att det 
finns ett tillfälligt behov av deras arbete. IUL vill 
ha mer information från medlemsförbund i dessa 
länder och uppmuntrar till att förhandla med 
Nestlé om fasta jobb för tillfälligt anställda. 

Framsteg har gjorts i Indien i kampen mot 
osäkra anställningar. Nestlé ska inrätta 341 
fasta tjänster i Indien i Ponda och 214 fasta 
tjänster i Bicholim. IUL gjorde framgångsrikt 
motstånd mot dels de kriterier och tester som 
skulle utestänga kontraktsarbetare som är 
fackmedlemmar, dels den externa inhyrning som 
skulle kringgå dem.  

 Alla de 44 kvinnliga kontraktsarbetarna kommer 
att ges förtur till de fasta tjänsterna, därefter 
prioriteras de befintliga kontraktsarbetarna (som 
samtliga är medlemmar i facket), sedan de 
kontraktsarbetare som nyligen sas upp.  

I Moga i Indien ska Nestlé dessutom skapa 100 
fasta jobb och IUL-medlemmar får 70 av de 
tjänsterna. Men det finns många hundra fler 
inhyrda arbetare i Moga och kampen där 
fortsätter. 

Sammanlagt har 655 fasta tjänster förhandlats 
fram på senaste tiden i Indien. 

Efter upprepade fackliga påstötningar om 
problem med arbetsmiljön beslutade Nestlé 
Brasilien och IUL-anslutna CNTA att låta en 
expert på belastningsskador besöka fabriken i 
Araras och utarbeta en lägesrapport.  

I USA har medlemsförbunden UFCW:s och 
Teamsters’ organisering stött på patrull när 
företaget anlitat konsulter som specialiserar sig 
på att krossa fackföreningar. IUL har tillsammans 
med medlemsförbunden börjat samtala med 
Nestlé om det motsägelsefulla i att företagets 
uttryckliga policy är att respektera de anställdas 
rätt att fritt tillhöra en fackförening, samtidigt som 
dyra konsulter hyrs in för att undergräva just den 
rättigheten. 

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

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Sekretariatets påtryckningar på Accors globala 
ledning har lett till att ett par återstående problem 
i Kanada och Benin nu lösts.  

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
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mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Projektet för global organisering 
av Accor 

En tvådagars workshop som arrangerades av 
AFL-CIO:s solidaritetscentrum ägde rum i 
Brasilien 27-28/5 med brasilianska förbund.  

De fackliga ledarna beslutade att skapa ett 
nätverk för Accor och dela med sig av sina 
erfarenheter där. De kom också överens om 
aktioner till stöd för IUL:s hotellstädarkampanj.  

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

I Kroatien träffades IUL och STUH 22/5 för att 
diskutera ett organiseringsprojekt. Trots att 
mötet var lyckat försenas projektet på grund av 
osäkerheten kring Meliás förvaltningsavtal för 
de tolv anläggningarna i Kroatien som nyligen 
bytt ägare.  

Genom IUL:s försorg kunde brittiska Unite träffa 
den lokala arbetsgivaren och kräva neutralitet 
från Meliá om förbundet försöker organisera de 
anställda med hjälp av avtalet mellan IUL och 
Meliá. 

Under sista veckan i juli ägde ett möte rum i 
Uruguay där HRCT-ordföranden Norberto 
Latorre, latinamerikanska regionsekreteraren 
Gerardo Iglesias och sekretariatet utarbetade 
en regionsspecifik arbetsplan för HRCT-sektorn 
och Meliá. Brasilien, Dominikanska 
republiken och Peru identifierades som 
nyckelländer för spridningen av IUL:s och 
Meliás internationella avtal bland 
medlemsförbund och anställda. 

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

I Maldiverna sparkades sju medlemmar i IUL-
anslutna TEAM i maj i fjol från Sheraton 
Maldives Full Moon Resorts & Spa, som 
förvaltas av Starwood.  

Arbetsgivaren skrev disciplinära brev till fackets 
ledning och anklagade dem för att ha kallat till 
ett olagligt möte och lagstridigt skyltat med 
fackets flagga i personalutrymmet månaden 
innan. Över 6 000 personer skickade 
protestbrev via e-post till Starwoods vd, men 
frågan är fortfarande långt ifrån löst och 
kampen går vidare. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Efter intensiv lobbying från fack, 
livsmedelssäkerhetsgrupper och medborgar-

rörelse i USA har amerikanska jordbruks-
departementet backat från sin föreslagna höjning 
av linjehastigheten till 175 fåglar i minuten. Den 
nuvarande maxhastigheten på 140 fåglar i 
minuten ligger kvar. 

Detta var en seger för UFCW/RWDSU och deras 
allierade i kampen mot transnationella jättar som 
Tyson och Pilgrims Pride (JBS) som länge lobbat 
för att myndigheterna ska höja linjehastigheten 
och göra verksamheten mer lönsam på 
arbetsmiljöns bekostnad. 

Redan med rådande linjehastighet är 
belastningsskadorna oacceptabelt många och 
UFCW:s ordförande Joe Hansen uppmanade 
amerikanska jordbruksdepartementet och arbets-
marknadsdepartementet att förbättra arbetsmiljön 
och arbetshälsan i samarbete med facket.  

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

I USA har UFCW gått en mycket tuff 
förhandlingsrunda med JBS. Banbrytande avtal 
har tecknats på flera fabriker efter utdragna 
förhandlingar och efter att arbetarna röstat för 
strejk.  

Avtalen innehåller innovativa förslag för hur 
sjukvårdskostnaderna ska sänkas både för 
arbetarna och företaget, till exempel genom att 
primärvårdsmottagningar inrättas där 
fackmedlemmar och deras familjer kan få gratis 
primärvård, billiga recept och vaccinationer. 

PROBLEM I LEVERANS-
KEDJAN 

För att stötta IUL-medlemmar och i några fall 
också medlemmar i andra globala fack (i 
synnerhet IndustriALL) har IUL kontaktat 
storkunder till leverantörer inom livsmedel och 
dryck.  

Bland leverantörerna finns Crown Holdings 
(rättighetsbrott i Kanada och Turkiet; 
IndustriALL), Huhtamaki (rättighetsbrott i USA; 
IndustriALL) och Agrana Fruits (rättighetsbrott i 
USA; BCTGM, IUL).  

Företag som IUL tagit upp problemen med är till 
exempel Coca-Cola, Danone, Nestlé och 
Unilever. I samtliga fall har vi poängterat för 
företagen att de är skyldiga att genomföra 
företagsbesiktningar i sina leveranskedjor i 
samband med påstådda människorättsbrott. Vi 
har dessutom uppmanat dem att göra detta i 
samråd med IUL vad gäller fall som vi tar upp. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Troligen är det här en fråga som blir allt 
viktigare i vår dialog med alla de företag som 
erkänner IUL. 

TOBAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

British America Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

IUL fortsätter stödja medlemsförbundet FLOC i 
dess kamp för rättigheter och anständiga 
arbets- och levnadsvillkor för migrerande 
tobaksarbetare i USA. Eftersom inga framsteg 
gjorts inom ramarna för samtalen om ett 
branschinitiativ för att nå det målet fortsätter 
IUL dialogen med British American Tobacco 
(BAT) i syfte att sätta press på Reynolds 
American (som ägs till 42 % av BAT och, vilket 
kanske är viktigare, dessutom säljer stora 
mängder tobak till BAT) och få företaget att ta 
ansvar för villkoren i dess leveranskedja.  

Efter det informationsmöte som FLOC 
arrangerade i brittiska underhuset i december 
2013 med stöd från IUL, UNITE och brittiska 
centralorganisationen TUC, reste två 
parlamentsledamöter till North Carolina i juli 
2014 för att med egna ögon se hur företaget 
bryter mot lantarbetarnas rättigheter på sina 
tobaksodlingar i USA. 

Regelbundna telefonkonferenser äger rum där 
FLOC, AFL-CIO, IUL, UNITE och TUC 
diskuterar en strategi som innebär att de övriga 
företagen som deltar i de meningslösa 
samtalen om ett branschinitiativ involveras i en 
dialog.  

Japan Tobacco International 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
IUL-förbund som företräder anställda på Japan 
Tobacco International träffades i Trier i 
Tyskland 14-15/7 2014. FLOC:s ordförande 
Baldemar Velasquez talade till mötet via Skype. 
De JTI-anställda ställde sig bakom FLOC:s 
ansträngningar för att förbättra de usla 
arbetsvillkoren på tobaksodlingarna i USA 
genom organisering av arbetarna och lovade att 
ta upp frågan med sina lokala JTI-arbetsgivare. 

Mötet skickade också ett stödbrev till arbetarna 
och deras fack på Philip Morris i Brasilien, där 
arbetsgivaren aggressivt och olagligt sparkat 
anställda. 

 

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. 

Sekretariatets förhoppning är 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/IUFglo
bal 
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