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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Bananer: 

Chiquita/Cutrale 
sue.longley@iuf.org 

Den 5/1 2015 köptes Chiquita av brasilianska 
apelsinjuicetillverkaren Cutrale Group och dess 
partner, investmentbolaget Safra Group.  
Affären kombinerar Chiquitas bananer och Fresh 
Express’ färdigskurna sallader med Cutrales 
apelsiner, äpplen och persikor.   

Strax efter att det offentliggjorts att affären gått i 
lås la Cutrale ner Chiquitas huvudkontor i 
Charlotte i USA och sa upp de 320 anställda. 

IUL har redan viss erfarenhet av Cutrale. För 
några år sedan köpte Cutrale en av Coca-Colas 
Minute Maidfabriker i Florida och bröt genast 
kontakterna med det IUL-anslutna 
Teamsterfacket.  I Brasilien har våra 
medlemsförbund fört en ständig kamp mot 
Cutrales fackföreningsfientlighet. Företaget har 
stämts för sina låga löner till apelsinplockare och 
har kritiserats av arbetsdomstolen för 
diskriminering mot gravida arbetare.  

Framtiden för IUL:s och COLSIBA:s 
granskningskommitté – som kontrollerar 
efterlevnaden av vårt internationella ramavtal 
med Chiquita – är nu mycket oviss, även om 
mötet i mars verkar bli av.  

I slutet av förra året tecknade IUL-anslutna 
SITRAIBANA i Panama och Chiquita ett för båda 
parter nöjaktigt avtal efter en långvarig strejk.  
Det internationella ramavtalsförfarandet bidrog till 
att säkra ett gott resultat för våra medlemmar. 

Compagnie Fruitiere (CF) 
sue.longley@iuf.org 

Efter inrättandet av IUL:s afrikanska nätverk för 
bananarbetare 2014 höll IUL en workshop i 
Abidjan i oktober med fokus på att bygga upp 
den fackliga kapaciteten för insatser riktade mot 
transnationella företag i Västafrika. Workshoppen 
samlade medlemsförbund från Kamerun, 
Elfenbenskusten och Ghana.  Mötet kretsade 
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kring Compagnie Fruitiere, Afrikas största 
bananexportör. Facklig närvaro finns på alla 
CF:s plantager. Den största plantagen är PHP i 
Kamerun med 6 000 arbetare.  Det beslutades 
att fack som representerar arbetare på CF ska 
samarbeta med IUL för att ta fram en mer 
strategisk syn på hur levnadsförhållandena och 
arbetsvillkoren ska förbättras på 
bananplantagerna. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-förbund i Italien – Flai-CGIL, Fai-CISL och 
Uila-Uil – mobiliserade arbetare och 
organiserade en flera timmar lång strejk på 
samtliga Coca-Cola Hellenic Bottling Companys 
(HBC) anläggningar 26/9 2014, i protest mot 
företagets planer på att skära ner antalet 
anställda i Italien med 12 %. Ett möte mellan 
ledningen för CCHBC Italien och facken som 
representerar CCHBC:s anställda ägde rum 
samma dag. Ett avtal mellan facket och 
CCHBC godkändes av de anställda 1/10. 
Ursprungligen skulle 249 arbetstillfällen ha 
försvunnit, men den siffran har nu minskat med 
89. De 160 jobb som nu ska bort kommer att 
lösas med frivillig avgång. 

The Coca-Cola Company, SABMiller PLC och 
Gutsche Family Investments (GFI, 
majoritetsägare i Coca-Cola Sabco) har kommit 
överens om att kombinera tappningen av 
alkoholfria drycker och färdigdrycker i södra 
och östra Afrika. IUL befarar att affären ska 
leda till negativa organisatoriska förändringar 
och omstruktureringar.   Vi kommer att 
uppmana medlemsförbund i region Afrika med 
medlemmar i Coca-Cola och SABMiller att 
informera oss om eventuella förändringar eller 
konsekvenser för jobben eller fackens ställning 
som följer av det nya samarbetet mellan 
företagen. Eventuell information skickas till 
burcu.ayan@iuf.org. 

IUL-anslutna tyska livsmedelsarbetarförbundet 
NGG godkände en motion om Coca-Cola 
Erfrischungsgetränke AG:s affärsstrategier och 
deras möjliga konsekvenser för Coca-Colas 
anställda.   Motionen finns på följande språk: 
engelska, tyska och franska. 

I Dominikanska republiken har IUL-anslutna 
Sinatrabedsa och Coca Cola inlett 
förhandlingar. Sinatrabedsa är dock inte 
beredda att avsäga sig rättigheter som vunnits i 
samband med tidigare avtalsförhandlingar. Läs 
mer här.  

The Coca-Cola Company (TCCC) planerar att 
skära ner upp till 1 800 jobb världen över de 
kommande veckorna som ett led i ett sparpaket 
på tre miljarder USD. Övertaligheten blir stor på 
företagets huvudkontor i Atlanta och på de 
globala regionkontoren, där över 10 % av 
personalen kan förlora jobben. Företaget säger 
att affärsenheterna tappning och distribution i 
dagsläget i princip inte påverkas. 

IUL har uppmanat TCCC att föra en dialog med 
facken och säkra den långsiktiga hållbarheten för 
jobben i Coca-Cola-systemet genom att titta på 
olika alternativ från arbetstagarföreträdare för hur 
nedskärningar och outsourcing ska kunna 
undvikas.  

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

Efter långa förhandlingar med TCCC inom 
ramarna för den s k Atlantaprocessen (direkta 
och permanenta samtal mellan IUL och 
företaget) har IUL-förbund säkrat 100-procentig 
organisationsgrad hos Coca-Colas samtliga tre 
tappare i Guatemala. Detta är en garanti för att 
alla tappningsanställda i Guatemala nu kan utöva 
den internationellt erkända mänskliga rättigheten 
att vara medlem i facket. Av Coca-Colas tre 
fabriker i Guatemala representerades en redan 
av ett fack. De båda andra har nu skrivit 
kollektivavtal. Läs mer här.  

I Pakistan har sju fackliga ledare på Coca-Cola 
återanställts, bland annat Nasrullah Chohan, 
ordförande för tappningsanläggningen i Lahore. 
Detta skedde efter tio månader av lokal 
organisering och kampanjverksamhet (februari till 
november 2014), samtal med TCCC inom 
ramarna för Atlantaprocessen och möten i 
Istanbul mellan TCCC:s högsta ledning, den 
turkiska Colatapparen CCI, IUL:s sekretariat och 
IUL:s regionkontor för Asien/Stillahavet.  
Samförståndsavtalet mellan IUL och Coca-Cola 
Pakistan Beverages Ltd innebär också att 
företaget river upp åtalspunkterna mot 15 
fackmedlemmar som protesterat mot arbets-
givarens planer på förtida pensionsavgångar och 
tvångsomplaceringar. Med IUL:s hjälp förbereder 
sig nu Colafacken på att förhandla om ett 
nationellt kollektivavtal. Detta innebär att Coca-
Cola Pakistan kommer att teckna sitt första 
kollektivavtal någonsin under 2015. 

I Hongkong avtalade IUL-anslutna facket på 
Swire Beverages 17/10 med Colatapparen om ett 
ramverk för förhandlingar mellan arbetsgivare 
och anställda.  En IUL-grupp med 
medlemsförbund från hela världen har diskuterat 
problem kring fackligt erkännande och 
avtalsförhandlingar i Swire Beverages med 
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Coca-Colas koncernledning på de halvårsvisa 
mötena med företaget i Atlanta. Det 
konsekventa stödet för våra medlemmars 
rättigheter inom ramarna för Atlantaprocessen 
har bidragit till att lägga grunden för respekten 
för fackliga rättigheter lokalt i Hongkong. Facket 
på Swire Beverages (Coca-Cola) – anslutet till 
IUL och HKCTU, Kinas enda fria fackliga 
centralorganisation – var den första fack-
förening som strejkade till stöd för demokrati-
rörelsen i Hongkong i september 2014. 

IUL:s sydkoreanska medlemsförbund på 
Coca-Cola i Anyang demonstrerade 20/1 för att 
visa sitt stöd för HKCTU:s ledning och andra 
som hotats av den kinesiska staten för sin 
kamp för demokrati.  

Coca-Cola-facket i Bolivia gick med i IUL och 
den latinamerikanska federationen för Cola-
arbetare FELATRAC och fackföreningen vädjar 
nu om internationellt stöd i kampen mot out-
sourcing och långa arbetsdagar.  Läs mer här.  

Problemen fortsätter på Coca-Cola Amatils 
(CCA) distributionscentral i delstaten Western 
Australia. Framsteg hade gjorts med CCA och 
arbetsgivaren. Facket hade erkänts och var 
övertygade om att avtalsförhandlingar snart 
skulle inledas. Men processen har nu stannat 
av. Uppsägningen av en fackligt aktiv på 
anläggningen är ett fortsatt problem. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Med stöd av IUL fortsätter PepsiCo/Frito-Lays-
arbetarnas strejkkommitté i Västbengalen i 
Indien att genomföra aktioner till försvar för 
medlemmarnas rättigheter.  Strejkkommittén 
organiserade nyligen ett protestmöte utanför 
PepsiCos produktionsanläggning i Kolkata. 
Familjemedlemmar och andra anhängare 
deltog i mötet som skapade stor 
uppmärksamhet eftersom fabriken ligger 
alldeles intill en viktig motorväg.  Läs mer här.  

På ett möte nyligen i Karibien ställde sig 
distributionsanställda på PepsiCo i Guyana som 
är medlemmar i IUL-anslutna CCWU bakom 
sina indiska kamrater. 

I Nicaragua bildade arbetare i Managua en 
fackförening på logistikföretaget som 
marknadsför och distribuerar produkter som 
tillverkas av PepsiCos flaggskepp i 
Centralamerika, tapparen Embotelladora 
Nacional S.A. (ENSA).  Inom ett dygn hade 
företaget sparkat 70 medlemmar och ledare. 
Läs mer här.  

IUL kommer att ta upp båda fallen för 
diskussion med PepsiCos koncernledning. 

På ett av snackstillverkaren Smith’s’ lager i 
Brisbaneförorten Tingalpa i Australien röstade 
medlemmar i IUL-anslutna NUW  21/11 i en 
konflikt om likabehandling ja till en bojkott av 
övertid, pappersarbete och lossning av bilar. När 
arbetsgivaren 27/11 sa åt dem att de inte skulle 
få någon lön medan stridsåtgärderna pågick 
ockuperade de matsalen.  IUL uppmanade 
medlemsförbunden att visa solidaritet med NUW 
på Smith’s genom att skriva på deras 
namninsamling. NUW-medlemmarna avbröt 
ockupationen av lunchrummet efter att fack och 
arbetsgivare avtalat om likalön för de tillfälligt 
anställda som dessutom blir fast anställda efter 
12 månader. IUL tackar de medlemsförbund som 
skrev på det internationella uppropet till stöd för 
NUW:s medlemmar.  

En arbetare på Olam Internationals sockerbruk i 
Kolhapur i Indien – en underleverantör till 
transnationella jättar, bland annat PepsiCo – 
krossades av fallande sockersäckar i en 
arbetsplatsolycka 8/8 där två andra arbetare 
också skadades allvarligt. Efter att IUL publicerat 
en nyhetsartikel på vår hemsida om dödsolyckan 
svarade PepsiCo med att lägga upp en förklaring 
på webben på Business & Human Resource 
Centre. Under enormt tryck föreslog Olams 
ledning att ett samförståndsavtal om arbetsmiljö 
skulle tecknas. Facket på sockerbruket 
förhandlar nu om bättre skrivningar rörande 
företagets ansvar för en säker arbetsplats, 
konkreta hänvisningar till arbetsmiljörelaterade 
rättigheter, fri tillgång till fullgod personlig 
skyddsutrustning och utbildning, 
skyddsombudens rättigheter och rätten att 
sammankalla en gemensam arbetsmiljökommitté 
för utredning av arbetsmiljöproblem. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

Två IUL-förbund i Uruguay – SOEN och CGMU 
– som organiserar i ABInBev har förhandlat fram 
ett avtal med företaget som syftar till att få bukt 
med diskriminering. Läs mer här. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Med stöd från Teamsters Kanada utreder IUL:s 
sekretariat påstådda brott mot de mänskliga 
rättigheterna på Heinekens verksamhet i Haiti. 
1 200 anställda på Heinekens fabrik (BRANA) 
har försökt bilda en fackförening, men företaget 
har aktivt avrått arbetarna från att utöva denna 
rättighet.  

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/642
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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http://www.beerworkers.org/blog/uruguay-inbev-towards-unified-agreement-two-operations
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

För att förbättra den aktiva fackliga 
samordningen organiserade IUL en första 
internationell konferens för fack med 
medlemmar i SABMiller i Greensboro i USA 3-
4/11 2014.  IUL-förbunden kartla viktiga 
problem som till exempel företagets 
fackföreningsfientliga hållning, outsourcing och 
osäkra anställningar, försämrad arbetsmiljö, 
den nyckeltalsbaserade utmärkelsen World 
Class Manufacturing samt prestations-
lönesystemet. Förbunden beslutade även om 
åtgärder för effektivare kommunikation och 
samordning, för fackligt erkännande från 
arbetsgivaren och för bättre mobilisering.  

IUL:s sekretariat presenterade ett manifest med 
SABMiller-fackens krav, bland annat att 
företaget ska erkänna IUL som den 
internationella organisation som SABMiller-
facken gett i uppdrag att med SABMillers 
koncernledning diskutera rättighetsproblem i 
olika länder. 

I Honduras struntar Cerveceria Hondurena i 
arbetstidsreglerna och riskerar arbetarnas 
säkerhet med en extrem arbetsbelastning. 
SABMiller bryter mot kollektivavtalet och andra 
lagar och regler och skapar medvetet och med 
ont uppsåt spänningar och splittring mellan 
arbetarna. IUL-förbund som deltog i den 
internationella konferensen för fack med 
medlemmar i SABMiller har skickat ett 
gemensamt brev till SAB Millers vd och 
uppmanat företaget att ingripa i Honduras och 
genast börja förhandla om ett nytt kollektivavtal 
med IUL-anslutna honduranska 
bryggeriarbetarförbundet STIBYS. Kraven rör 
bland annat löneavdrag för säljarnas fackavgift 
och återomplacering tillbaka till hemstaden för 
dem som omplacerades som hämnd för att de 
gick med i facket.  

IUL:s sekretariat fortsätter trycka på för att 
SABMiller ska respektera de mänskliga 
rättigheterna i Honduras. 

Fler nyheter från bryggerisektorn finns på vår 
hemsida för bryggerianställda. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Autogrill 
james.ritchie@iuf.org 

Tyska livsmedelarbetarförbundet NGG:s kamp 
för ett första kollektivavtal någonsin med 
Autogrill i Tyskland har nu fått ett lyckligt slut 

efter sporadiska strejker i Bayern och Thüringen 
från april till september 2014.  

Den 9/9 offentliggjorde Autogrill Tyskland att 
företaget skulle gå med i sektorns tyska 
arbetsgivarorganisation. Därmed omfattas 
Autogrills anställda av det rikstäckande 
kollektivavtalet för sektorn. IUL stödde Autogrills 
anställda med två webbkampanjer. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

I Marocko ger IUL fortsatt stöd till ODT:s kamp 
för återanställning av Sodexofackets 
generalsekreterare som fick sparken för sin 
fackliga verksamhet. Företaget har bytt ut sin 
landschef i Marocko och IUL planerar nu 
tillsammans med ODT nästa steg i kampen för 
rättvisa.  

I Indien har före detta medlemmar i 
Sodexofacket i Pune som förlorade jobben när 
Sodexo blev av med kontraktet med General 
Motors inte lyckats få ersättningsjobb hos 
företaget, trots att det finns lediga tjänster som 
passar deras kompetens och erfarenhet. 

Avbrottet i anställning mellan Sodexokontrakt 
innebär att de indiska arbetarna inte tjänar in 
några ackumulerade förmåner till sina 
pensionsfonder. 

Det här är ett par av de problem som IUL 
kommer att diskutera med Sodexo på ett möte på 
företagets nationella kontor i Mumbai i februari.   

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

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Den gemensamma utredningen av 
personalpolitiken på Danone går vidare med 
planerade besök i Marocko och Mexiko inför ett 
samtal på nästa globala möte som planeras äga 
rum 9-10/4 2015. 

69 anställda på Danone Dumex i Malaysia 
lämnade kemiarbetarförbundet CWUM och gick 
med i IUL-anslutna livsmedelsarbetarförbundet 
FIEU i juni 2014, men den lokala arbetsgivaren 
vägrade erkänna FIEU. Efter att IUL kontaktat 
Danones globala ledning skickade Danone 
Dumex Malaysia ett brev till FIEU och bekräftade 
erkännandet av förbundet som förhandlingspart i 
oktober, och FIEU började förhandla om ett 
kollektivavtal. 

Nästa fulltaliga möte i Danones internationella 
koncernråd hålls i Genève 19-22/10 2015. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Medlemmar i Teamstersklubben Local 997 på 
Danones fabrik i Fort Worth i Texas i USA har 
godkänt ett avtal med företaget och tillhör nu 
Western Conference of Teamsters’ 
pensionsfond, den största pensionsplan i USA 
som omfattar flera arbetsgivare. Avtalet löper 
över tre år och innehåller även löneökningar 
och sjukförsäkringsskydd. 

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

Besöket i USA – inklusive möten på Dannon 
USA:s huvudkontor och huvudkontoren för IUL-
förbunden BCTGM och Teamsters – ägde rum i 
oktober 2014.  IUL:s och Danones gemen-
samma kontrollgrupp fick vid detta tillfälle 
sällskap av två HR-chefer från Dannon USA. 
Två fabriker besöktes. Den ena ligger i Minster, 
Ohio, och är organiserad av BCTGM, den 
andra i Fort Worth, Texas, och är organiserad 
av Teamsters. På båda anläggningarna deltog 
IUL-företrädarna i livliga möten med 
förtroendevalda, som följdes av avstämningar 
med HR-representanterna från Danones 
huvudkontor i Paris och Dannon USA. 

Samtal pågår fortfarande mellan IUL och 
Danone om mål och schema för 
kontrollbesöken 2015. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

I Chile har arbetsgivaren inte informerat i god 
tid eller förhandlat i god tro i samband med en 
omstrukturering och IUL tog upp dessa problem 
med Fonterra å vårt medlemsförbund Fenatrals 
vägnar. Företaget lovade att kontakta Fenatral 
och föreslå att en regelbunden och formell 
dialog mellan Fonterra (Soprole) och Fenatral 
inrättas på nationell nivå i Chile. 

Schreiber Foods 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s sekretariat bygger upp en relation med 
Schreiber Foods’ internationella ledning. 
Sekretariatet kommer att samla in information 
från medlemsförbund som organiserar i 
företaget för att formalisera den framtida 
kontakten med Schreibers internationella 
ledningsstruktur. Schreiber Foods expanderar i 
huvudsak genom förvärv och har nu – efter det 
tidigare köpet av Danonefabriker i Europa – 
köpt Senoble Internationals dotterbolag i 
Spanien och Slovakien (tre fabriker). 

I Indien tecknade facket för Schreiber Dynamix’ 
anställda kollektivavtal efter 16 månaders 

förhandlingar. Avtalet ger 45 fasta jobb och 
väsentligt högre månadslön för de fast anställda. 

Vita Milk 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

I Indien började dessutom 225 osäkert anställda 
i augusti med DEFOIS’ hjälp (se nedan) kämpa 
för fast anställning på Vita Milks fabrik i den 
nordliga delstaten Haryana. 

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

Indiska mejeriarbetarfederationen 
DEFOI 

Indiska mejeriarbetarfederationen DEFOI har haft 
flera framgångar de senaste två åren (se ovan) 
när den stärkt sin bas och prioriterat 
utbildningsprogrammet för att utveckla de 
kvinnliga medlemmarnas ledarskapsförmåga och 
möta utmaningen från de transnationella jättar 
som etablerar sig i Indiens mejerisektor.  

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

I Sydkorea sparkade McDonald’s en facklig 
förtroendevald, Gahyun Lee, 15/9 2014, efter att 
hon besökt USA samma månad och deltagit i en 
nationell aktion för snabbmatsanställda. 
Arbetsgivaren hade tidigare varnat henne i maj 
för att hon var fackligt aktiv. IUL startade en 
solidaritetskampanj där mer än 10 000 e-brev 
skickats till företaget. Medlemsförbund har även 
visat sitt stöd genom att skicka bilder och 
videoklipp där McDonald’s uppmanas 
återanställa Gahyun Lee och prata med facket. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

I förra numret av TNF-info (nr 17) berättade vi att 
den långvariga kampen för de fem fackliga ledare 
som sparkades av Mondelez i Alexandria i 
Egypten lösts genom att samtliga återanställts 
på sina tidigare jobb.  

Sedan dess har Mondelez beslutat lägga ner 
fabriken i Alexandria och istället samla 
produktionen till en närliggande fabrik i Borg el 
Arab. Vårt medlemsförbund, det fria facket för 
anställda på Mondelez Egypt Foods, har 
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förhandlat fram omplaceringar till Borg el Arab 
för de flesta arbetarna, men processen är ännu 
inte klar och det är fortfarande osäkert hur det 
kommer att gå med jobben för fackstyrelsen. 
Trots att arbetsgivaren inrättat en alternativ 
fackförening i Borg el Arab fortsätter vårt 
medlemsförbund att växa och har idag 177 
medlemmar på fabriken i Borg el Arab. IUL 
hjälper vårt medlemsförbund säkra jobben för 
fackledningen och se till att alla tjänster i Borg 
el Arab tillsätts av arbetare från Alexandria som 
vill fortsätta jobba för företaget.  

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

Under 2014 ägde två globala möten rum mellan 
IUL och Nestlé: i maj och oktober. På 
dagordningen stod bland annat arbetsmiljö med 
fokus på de många belastningsskadorna bland 
Nestlés anställda i Brasilien; Nestlés initiativ för 
levnadslön; fackliga rättigheter i Nordamerika 
och aktuella problem med rättighetsbrott i 
Latinamerika och Asien. IUL betonade att bästa 
sättet att säkra levnadslön är att ta med det i 
kollektivavtalen och att eventuella initiativ för 
levnadslön alltid måste knytas till främjandet av 
kollektivavtal som lönesättningsmekanism.  

Arbetsgrupperna som inrättats för att utreda 
personalpolitik och jämställdhet rapporterade 
på båda mötena. Vad gäller arbetsgruppen om 
personalpolitik finns bevis för att Nestlé 
tillämpar lösningar ensidigt. Syftet med vårt 
arbete i gruppen är att öka andelen fasta jobb 
genom att främja och underlätta 
avtalsförhandlingar.  Arbetsgruppen ligger just 
nu på is tills vi lyckas stödja eventuella 
medlemsförbund som befinner sig i konflikt om 
personalpolitiken.  Vad gäller arbetsgruppen för 
jämställdhet och dess arbete med ett 
utbildningsverktyg om icke-diskriminering ska vi 
rådfråga IUL:s kvinnokommitté om innehållet, 
engagemanget av resurspersoner från våra 
medlemsförbund samt utvecklingen av själva 
verktyget. 

IUL för samtal med Nestlé om påstådda 
rättighetsbrott i Turkiet och Sydkorea. IUL 
stödjer de 28 arbetare som sparkades förra 
sommaren av Nestlé från fabriken i Karacebey i 
Bursa i Turkiet och som vill ha jobben tillbaka. 
De fick sparken efter att ha protesterat mot 
resultatet i avtalsförhandlingarna och gått med i 
en alternativ fackförening.  

Nestlés och Lottes samföretag i Sydkorea 
vägrar att rätta sig efter högsta domstolens 
beslut enligt vilket bonus ska beräknas som 
normal lön och avtalsförhandlingarna har kört 
fast efter att ha pågått i över ett halvår.  Facket 

har strejkat, demonstrerat och marscherat i 
protest mot företagets flagranta lagbrott. IUL har 
krävt att Nestlé följer sydkoreansk lag och rättar 
sig efter högsta domstolens beslut, förhandlar om 
en tidsplan för retroaktiv lön med facket och åter 
börjar förhandla i god tro om kollektivavtalet.  

I samband med Nestlés europeiska 
koncernråds möte 17-19/11 2014 höll de 
fackliga delegaterna en workshop där arbets-
metoder granskades och framtida prioriterade 
arbetsområden kartlades. Arbetsgruppernas 
insatser kommer att utvärderas och sedan 
presenteras för den europeiska företags-
ledningen. 

Den 13/1 ledde IUL ett informellt möte med 
Nestlés europeiska HR-ledning och företrädare 
för de italienska medlemsförbunden FAI-CISL, 
FLAI-CGIL och UILA-UIL.  

United Biscuits/Yildiz Holding 
burcu.ayan@iuf.org 

Turkiets största livsmedelskoncern, Yildiz 
Holding, köpte brittiska kak- och 
snackstillverkaren United Biscuits 3/11 2014. 
Just nu pågår ett antal konflikter i Storbritannien 
och Turkiet. En konflikt pågår om arbetssätt och 
hot om outsourcing av produktionen på Aintree i 
Storbritannien, och United Biscuits vill genomföra 
nerskärningar på McVitie’s-fabriken i Glasgow. 
Nio arbetare på en av Yildiz Holdings 
Ülkerfabriker i Istanbul sparkades 27/10 2014 
efter att de valt att lämna sin gamla fackförening 
och istället gå med i Gida-Is, ett 
livsmedelsarbetarförbund som är anslutet till 
centralorganisationen DİSK. Åtta av de 
avskedade arbetarna har demonstrerat utanför 
fabriken i Topkapı-İstanbul i 40 dagar. De kräver 
att Ülker omedelbart återanställer dem och 
respekterar deras föreningsfrihet. 

IUL:s sekretariat arrangerade en telefon-
konferens för medlemsförbund som företräder 
anställda på United Biscuits och Yildiz Holding 
och kartlade olika sätt att organisera sig bättre 
internationellt i de båda företagen. Som en del av 
den plan som utarbetades ska en internationell 
facklig delegation besöka de sparkade Ülker-
arbetarnas demonstration och visa solidaritet 
med deras kamp 17/2 2015.  

Unilever 

IUL hjälpte till att säkra ett första ramavtal för 
årliga löneförhandlingar mellan IUL-anslutna 
Novoprof och arbetsgivaren på Unilevers 
glassfabrik i Omsk i Ryssland. 

Förbundet bildades med stöd från IUL efter att 
kvinnliga arbetare genomfört en rad strejker 2012 
när de outsourcats till ett bemanningsföretag 
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men fortsatte göra samma jobb på fabriken fast 
med sämre villkor.   Facket erkändes av 
arbetsgivaren och tecknade två avtal om 
insourcing, som ledde till att arbetarna fick 
tillbaka sina tidigare fasta anställningar och 
löner och förmåner.   När facket ville löne-
förhandla 2013 sa arbetsgivaren nej och ville 
inte justera lönerna i en avtalsförhandling, utan 
hävdade att den inte var skyldig att göra detta 
enligt lag.  Avtalet om rutiner för löneförhandling 
undertecknades 31/10.  

Efter att 2014 ha kommit överens med Unilever 
om att det behövs en företagsomfattande policy 
om sexuella trakasserier har IUL och 
intresserade medlemsförbund nu utarbetat ett 
utkast till gemensam policy för IUL och 
Unilever. Förslaget har överlämnats till 
företaget och målet är att avtala om policy och 
rutiner på området. Utkastet kommer att 
diskuteras på IUL:s och Unilevers nästa möte, 
våren 2015.  

IUL sitter i förhandlingar med Unilever om två 
av företagets storleverantörer, Crown 
Holdings och Huhtamaki som är ännu 
viktigare för Unilever. Syftet är att fallet Crown 
ska stödja amerikanska stålarbetarfacket 
USW:s och turkiska metallarbetarfederationen 
DİSK/Birlesik Metal-Is’ kampanjer för mänskliga 
rättigheter i Kanada respektive Turkiet. I fallet 
med Huhtamaki gäller stödet USW:s 
rättighetskampanj i Commerce i Kalifornien. 

 

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

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Efter långvarig kamp har fack som 
representerar anställda på Novotel Mississauga 
i Kanada och Novotel Cotonou i Benin för 
första gången tecknat kollektivavtal.  2012 
bestämde kanadensiska 
arbetsmarknadsstyrelsen LRB att Accor måste 
acceptera så kallad ”automatisk certifiering" av 
facket. Beslutet följdes av ett produktivt möte i 
januari 2014 mellan IUL:s generalsekreterare, 
Unite Here Local 75 och den lokala 
arbetsgivaren. Ett kollektivavtal undertecknades 
i november 2014. På Novotel North York 
Toronto har Accor gått med på att frivilligt 
erkänna facket på hotellet och ett slutgiltigt 
avtal väntas när som helst. På Novotel Ottawa 
har Unite Here Local 261 efter svåra och 
utdragna förhandlingar tecknat ett sex månader 
långt avtal om regler för fackets och 

arbetsgivarens uppförande under organiserings-
kampanjer. En omröstning om fackligt 
erkännande hålls sedan i maj 2015.   

I Conotou i Benin har IUL-förbundet Synovo efter 
mer än 13 års kamp tecknat sitt första kollektiv-
avtal. Avtalet har undertecknats och skickats till 
arbetsmarknadsministern för formellt godkän-
nande. Accor har börjat tillämpa delar av avtalet.  

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

För att stödja Unite the Unions arbete med att 
organisera Meliás hotell i London höll IUL:s 
generalsekreterare ett informellt möte med den 
brittiska företagsledningen i januari. Företaget 
ska tillåta att facket pratar med personalen, helt i 
linje med det internationella avtalet om 
arbetstagarnas rättigheter. 

I Latinamerika har HRCT-ordföranden Norberto 
Latorre, latinamerikanska regionsekreteraren 
Gerardo Iglesias och sekretariatet beslutat starta 
en organiseringskampanj i Dominikanska 
republiken. Ett inledande besök som bland 
annat innehåller en workshop för fackligt aktiva 
bör äga rum inom några veckor. 

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

Eftersom företaget fortsätter att bryta mot 
arbetstagarnas rättigheter i Maldiverna och 
övergrepp har skett också i Etiopien och Fiji – 
allt på Sheratonhotell – har sekretariatet beslutat 
att starta en kampanj mot Starwood för att sätta 
stopp för människorättsbrotten.  

Sekretariatet har kontaktat Starwoods ledning två 
gånger men utan resultat. Vi kommer nu därför 
att be IUL:s medlemmar, i synnerhet dem som 
har medlemmar i hotellsektorn, att dra igång 
aktioner till stöd för kampanjen. 

IUL:s hotellstädarkampanj 

Städa min arbetsplats – värdighet 
för hotellstädare 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Tusentals hotellanställda i dussintals städer 
världen över deltog i IUL:s globala 
aktionsvecka 3-10/12 för att uppmärksamma 
hotellstädarnas usla, oacceptabla arbetsvillkor 
och kräva att den globala industri som är 
beroende av städarnas insatser ger dem en 
säker och bra arbetsmiljö.  IUL:s 
medlemsförbund och deras medlemmar är fast 
beslutna att rätta till missförhållandena. Under 
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veckan belystes det akuta behovet av en 
förändring i hela industrin med en rad aktioner, 
inklusive demonstrationer, mediaevenemang 
och utbildningsverksamhet. Ladda ner en 
PowerPoint-presentation med bilder från olika 
aktioner här. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Hormel 
james.ritchie@iuf.org 

I USA sparkade transnationella slakterijätten 
Hormel Jen Pulaski, förtroendevald i UFCW, 
som hämnd för att hon försvarat arbets-
kamraternas rättigheter. För att få henne 
återanställd lanserade UFCW en kampanj som 
IUL backade upp med en webbaserad 
solidaritetsaktion. Vårt danska medlemsför-
bund NNF visade solidaritet med Jen och 
UFCW genom att informera medlemmarna om 
hennes fall på sin hemsida och uppmana 
Danish Crown att protestera hos Hormel mot 
uppsägningen.  Danish Crown tillverkar Spam-
produkter åt Hormel. Förhandlingar mellan 
UFCW och Hormel om uppsägningen pågår. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

JBS – världens största förädlare av kött och 
den största distributören av färska köttprodukter 
i Australien – köpte förra året Primo Group, 
Australiens och Nya Zeelands största 
charkuteritillverkare. Därmed ökar de 8 000 
anställda som JBS idag har i Australien med 
ytterligare 3 000. IUL-förbundet AMIEU 
företräder anställda i båda företagen i 
Australien och följer noga samgåendet för att 
skydda och främja direkta, fasta anställningar. 
JBS köp av Primo ger företaget en ny bas för 
en expansion på den asiatiska marknaden. 

JBS har nu ett ägarintresse i den 
exportinriktade nyzeeländska köttindustrin, 
som har en överkapacitet på förädlings-
anläggningar. Vid tidpunkten för affären var 
Primo i Nya Zeeland föremål för en 
framgångsrik organiseringskampanj i regi av 
IUL-anslutna EPMU. 

IUL:s regionkontor i Latinamerika gav sitt 
helhjärtade stöd åt de 5 000 medlemmar i 
SINTIACR i Brasilien som strejkade i 
december i protest mot att förhandlingarna med 
JBS brutit samman i delstaten Santa Caterina. 
Företaget vände sig till arbetsdomstolen och 
bad om medling. 

TOBAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Imperial Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Som ett led i FLOC:s kampanj för rättigheter och 
anständiga arbets- och levnadsvillkor för 
migrerande tobaksarbetare i USA träffade 
FLOC:s ordförande Baldemar Velasquez 
företrädare för Imperial Tobacco i London i 
januari 2015. Mötet leddes av de två 
parlamentsledamöter som besökte North 
Carolina i juli 2014 för att med egna ögon se hur 
företaget bryter mot lantarbetarnas rättigheter på 
sina tobaksodlingar i USA. 

Japan Tobacco International 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Den 7/10 2014 presenterade Japan Tobacco 
planer på en omstrukturering av verksamheten i 
Europa som till 2017 skulle innebära en 
övertalighet på 872 personer i Nordirland, 132 i 
Belgien och 100 i Tyskland.  

Samtal pågår lokalt. IUL, EFFAT och våra 
medlemsförbund i Storbritannien, Belgien och 
Tyskland har lovat att helt och fullt stödja 
eventuella förslag som läggs fram och har bett 
om ett möte med JTI:s internationella ledning. 
Samordning sker genom regelbundna 
telefonkonferenser och informationsutbyten. Ett 
solidaritetsbesök hos UNITE och dess 
medlemmar på JTI i Nordirland ägde rum 15/1 
med företrädare från IUL, EFFAT, NGG 
(Tyskland) och CSC Alimentation (Belgien). 
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