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JORDBRUK 
Sue.long@iuf.org 

Sockersektorn 

jorge.chullen@iuf.org 

Facken som organiserar inom Illovo Sugars 
verksamhet i östra och södra Afrika står inför 
tuffare förhandlingar. 

Lantarbetarförbundet NUPAAW började 
förhandla med Zambia Sugar i januari och sitter i 
skrivande stund i medlingssamtal med 
arbetsgivaren. Det skiljer 7 % mellan fackets 
löneökningskrav för fast personal och 
arbetsgivarens bud, och 12 % för 
säsongsanställda. Det skiljer också 10 % mellan 
parterna vad gäller utbildningstillägget och 13 % 
för semestertillägget. Ett nytt medlingsmöte 
planeras till 15/6. Enligt det preliminära 
finansiella resultatet för redovisningsåret som 
slutar i mars 2015 satte Illovos verksamhet i 
Zambia produktionsrekord och stod för 35 % av 
koncernens sammanlagda rörelseresultat – vilket 
överträffades endast av verksamheten i Malawi, 
som stod för 38 % av vinsten. 

Också lantarbetarförbundet TPAWU i 
Tanzania står inför tuffa förhandlingar. Enligt de 
senaste rapporterna skiljer det 12 % mellan 
fackets löneökningskrav och budet från 
arbetsgivaren som argumenterade för 
”ekonomisk återhållsamhet” och erbjöd 2 % 
löneökning, trots att det preliminära finansiella 
resultatet enligt (se ovan) visar på en ”god 
prestation” och produktionsrekord för etanol hos 
Kilombero Sugar, Illovos verksamhet i Tanzania. 
Arbetsgivaren sa dessutom att det inte är möjligt 
för företaget att förhandla om andra förslag, som 
till exempel cykeltillägg, lunchservering och en 
översyn av dagtraktamentet. 

I Sydafrika – där Illovo förhandlar inom ramarna 
för sydafrikanska sockerbranschens förhand-
lingsråd – förväntar sig livsmedelsarbetar-
förbundet FAWU kunna avtala om löneökning, 
eftersom det endast skiljer 1 % mellan 
arbetsgivarens och fackets bud. Den 
sydafrikanska sockersektorn har drabbats av 
torka och Illovo tvingades stänga ett bruk 
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tillfälligt, Umzimkulu, medan två andra bruk är 
försenade med skörden.  

IUL:s sockerprogram och kvinnliga 
arbetstagare i Sydafrikas sockersektor 

IUL:s globala socker- och palmoljeprogram 
medverkade i en workshop för kvinnliga 
arbetstagare på Illovo Sugars sockerplantage 
Sezela i Sydafrika. Syftet med workshoppen var 
att FAWU skulle inrätta ett jämställdhetsforum 
för att ta ett helhetsgrepp på problematiken för 
kvinnliga arbetstagare. Jämställdhetsforumet är 
dessutom ett resultat av samarbetet mellan 
IUL:s sockerprogram och FAWU de senaste 
fyra åren. Workshoppen rekommenderade 
forumet att koncentrera sig på sexuella 
trakasserier, jämställdhet på arbetsplatsen och 
moderskapsskydd, frågor som även hanteras 
av andra av IUL:s sockerfack. 

Läs mer om IUL:s globala sockerprogram på 
www.iuf.org/sugarworkers/.  

Palmolja 
sue.longley@iuf.org 
jorge.chullen@iuf.org 

Efter den globala konferensen om palmolja (12-
13/3 i Bogota) utvecklar IUL:s globala 
samordnare för socker och palmolja 
kontaktnätet i sektorn. Palmolje-
förädlingsfacket HOPPWU i Papua Nya 
Guinea ligger i förhandlingar med New Britain 
Palm Oil Ltd, en viktig palmoljeproducent i 
landet som köptes av malaysiska 
konglomeratet Sime Darby i mars i år. 

För tillfället finns inget kollektivavtal och 
HOPPWU fokuserar på tre frågor: 
kontraktsarbetare och outsourcade arbetare; 
nedskärningar och övertalighet; och 
moderskapsskydd. IUL har försett HOPPWU 
med information från andra fack som 
organiserar i sektorn, i synnerhet i Afrika där 
Sime Darby har blivit en av huvudaktörerna i 
palmoljesektorn, men även från sockerfack 
eftersom de två jordbrukssektorerna har mycket 
gemensamt. Det är ett första steg mot ett mer 
systematiskt IUL-nätverk inom den globala 
palmoljesektorn. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 23/2 2015 fick 217 anställda på Sorocaba 
Refrescos SA – som tillverkar, marknadsför och 
distribuerar Coca-Cola Companys produkter i 
Brasilien – besked om uppsägning på grund av 
omstrukturering av distributionen. Det regionala 

livsmedelsarbetarförbundet på Sorocaba tog 
ärendet till arbetsdomstolen. Den regionala 
arbetsdomstolen TRT beslutade att Coca-Cola 
ska återanställa alla de uppsagda. Domen 
baserade sig på rättspraxis i högsta 
arbetsdomstolen TST, enligt vilken uppsägningar 
endast får ske efter förhandlingar med berörda 
fackföreningar. Företagets överklagan avslogs 
13/5 av den regionala arbetsdomstolen och 
företaget måste nu återanställa de 200 uppsagda 
arbetarna. 

IUL-förbundet CNTA har beställt en utredning om 
den övergripande situationen för Coca-Colas 
anställda i Brasilien. Utredningen belyser 
skillnaderna i anställningsvillkor hos 16 
franchisetagare. Förhandlingar på de olika 
anläggningarna förs av respektive företagsfack 
och slutsatsen är att den här sortens 
fragmentering försvagar facket som helhet.  

Den latinamerikanska federationen för Coca-
Cola-anställda FELATRAC:s femte 
styrelsemöte ägde rum i Dominikanska 
republiken 20-21/5 2015. Över 60 fack ingår i 
FELATRAC och utbyter erfarenheter och 
information regelbundet. På mötet anslöt sig det 
bolivianska Coca-Cola-facket i Santa Cruz 
formellt till IUL.  

IUL riktar in sig på att organisera fler kvinnor 
fackligt, i synnerhet i dryckessektorn där det 
arbetar färre kvinnor. FATAGA i Argentina orga-
niserade nyligen kvinnliga Coca-Cola-anställda 
som jobbar med produktersättning och pr. 

Den 22-23/5 deltog Coca-Cola-fack i IUL:s 
seminarium om hiv/aids i Karachi i Pakistan. I 
samarbete med fackliga företrädare från andra 
sektorer sprider Coca-Cola-facken medvetenhet 
om hiv/aids bland medlemmarna, arrangerar 
kurser för anställda och sätter upp frågan på 
kravlistan för nästa förhandlingstillfälle. 

Med stöd från IUL-region Asien-Stillahavet 
tecknade facket SAMACOKE kollektivavtal med 
arbetsgivaren Coca-Cola FEMSA på 
Filippinerna. Avtalet innehåller samtliga fackliga 
krav, bland annat en klausul grundad på OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag, vilket är första 
gången i Filippinerna. Det har dessutom bidragit 
till att göra fackets medlemmar mer medvetna 
och fackligt aktiva.  

Arbetarna på en Coca-Cola-fabrik i Indonesien 
bestämde sig för att bilda en fri fackförening i maj 
2015 efter att de kämpat mot en storskalig 
användning av osäkra anställningar. IUL-region 
Asien-Stillahavet kommer att stödja det nya 
fackets ledning. 

IUL:s globala systerfederation internationella 
bygg- och träfacket BWI uppmanar FIFA att 

http://www.iuf.org/sugarworkers/
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 3 

vidta kraftfulla åtgärder med anledning av 
migrantarbetarnas situation i Qatar. 
Tillsammans med BWI har IUL dessutom riktat 
en uppmaning till FIFA:s företagssponsorer att 
sätta press på FIFA, och Coca-Cola är en av 
FIFA:s viktigaste sponsorer.  

Migrantarbetarnas rättigheter och problemen i 
Qatar diskuterades på IUL:s och Coca-Colas 
möte i Atlanta i april 2015 och IUL:s och 
BWI:s generalsekreterare ska träffa Coca-Colas 
koncernledning i Atlanta i augusti för att 
diskutera vad Coca-Cola kan göra för att se till 
att migrantarbetarnas rättigheter säkerställs av 
FIFA i Qatar. 

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

Nästa möte för IUL:s globala allians för Coca-
Cola-anställda äger rum 28-29/9 2015 i 
Genève. Kontakta burcu.ayan@iuf.org på IUL 
om du vill veta mer om vad som gäller för att 
delta i mötet. 
 
IUL-EFFAT:s första nyhetsbrev för Coca-Cola 
innehåller artiklar om strejker i Portugal och 
Grekland, ett mycket positivt kollektivavtal i 
Tyskland och andra europeiska nyheter. Beställ 
nyhetsbrevet från burcu.ayan@iuf.org på IUL. 
EFFAT är IUL:s europeiska regionorganisation. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Organisering för att bilda ett fack pågår i 
PepsiCo i Guatemala. I Nicaragua behandlas 
för tillfället företagets juridiska invändningar mot 
vårt medlemsförbund i arbetsdomstolen.  

IUL fortsätter försöka övertala PepsiCo att rätta 
till situationen för de lagerarbetare i Indien som 
utsatts för rättighetsbrott på en lageranläggning 
med den lokala PepsiCo-fabriken som enda 
kund.  

Nästa möte för nätverket för PepsiCo- och 
Frito-Lay-fack äger rum i Genève 29-30 2015. 
Mer information från burcu.ayan@iuf.org. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberg meddelade en tillfällig frysning av 
lönerna och ett nyanställningsstopp på samtliga 
nivåer i hela koncernen från och med januari i 
år. Företaget skyller på det dåliga 
rörelseresultatet i Ryssland. Det ensidiga 
beslutet är ett klart brott bland annat mot 
fackets rätt att förhandla om löner. 

IUL-förbund från sju länder har redan informerat 
om konsekvenserna av Carlsbergs ensidigt 
fattade beslut. Mejla burcu.ayan@iuf.org om du 
vill ha den information som sammanställts av 
IUL:s sekretariat. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

I Haiti fortsätter SYTBRANA – det nya facket på 
Brasserie Nationale d'Haiti (BRANA, Heineken) – 
att lyfta fram otaliga brott mot fackliga rättigheter 
och grundläggande arbetsmiljöregler. 

IUL har skriftligt uppmanat Heineken att 
respektera rättigheterna för sina anställda i Haiti, 
i synnerhet rörande föreningsfrihet och 
avtalsförhandlingar. IUL kommer att fortsätta 
trycka på för att Heinekens koncernledning ska 
säkra rättigheterna för de anställda i Haiti. 
Förhoppningsvis kan ett möte med företaget 
arrangeras relativt snart.  

Kunstmann-bryggeriet – en del av Heineken 
Holding CCU i Chile – började ensidigt förändra 
maskinparken på fabriken i Valdivia. Arbetarna 
påtalade för företaget att det inte får vidta sådana 
åtgärder utan samråd med facket. Följden blev 
att företaget sa upp flera av fackets medlemmar. 
På ett medlingsmöte med arbetsgivaren krävde 
facket att de uppsagda återanställs. Detta har 
ännu inte skett. Fallet behandlas för tillfället i 
Chiles arbetsdomstol. 

IUL arrangerar ett internationellt möte för 
Heinekenfack 26-27/11 2015 i Eastbourne i 
Storbritannien. Kontakta burcu.ayan@iuf.org för 
mer information.  

Fler nyheter från bryggerisektorn finns på vår 
hemsida för bryggerianställda. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org  

Den brittiska transnationella jätten vann 
cateringkontraktet för Nya Zeelands offentliga 
sjukhus och stödtjänster. 

IUL-förbundet SFWU har preliminärt avtalat med 
landets största offentliga vårdgivare, Auckland 
District Health Board, och Compass om att alla 
befintliga medlemmar i facket flyttas över till 
Compass med oförändrade anställningsvillkor. 
Ytterligare garantier för tjänstgöringslistor och 
arbetstider ska enligt överenskommelse gälla 
under företagets omstrukturering senare i år. 

Förhandlingarna om ett rikstäckande 
kollektivavtal med Compass för de offentliga 
vårdgivarna börjar i juli. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org


 4 

LSG Sky Chefs 
james.ritchie@iuf.org 

IUL stödjer medlemsförbundet SFWU i en tvist 
med LSG Sky Chefs i Nya Zeeland. Det tyska 
transnationella företaget hyrde in personal från 
ett bemanningsföretag som betalade minimilön 
men betraktade dem som självständiga 
entreprenörer med eget ansvar för skatter, 
ersättningar och semesterlön.  

Bemanningsanställda som använde sin rätt att 
gå med i facket sparkades. SFWU anser att 
LSG Sky Chefs är ansvarigt för 
människorättsbrotten, och IUL kommer att 
meddela företaget att det förväntas lösa alla 
problem helt och hållet i sina förhandlingar med 
förbundet. Om en lösning uteblir vidtas 
sannolikt rättsliga och internationella åtgärder.  

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

I förra numret av TNF-info (nr 20) berättade vi 
att fem fackligt aktiva inte återanställts av 
Sodexo efter att företaget förlorat kontraktet 
med General Motors i Pune i Indien, och att 
IUL samarbetade med Sodexo för att de 
berörda arbetarna ska återanställas. Alla fem 
har nu fått jobb i företaget.  

IUL ska nu med Sodexo diskutera vilka 
åtgärder som krävs för att mer generellt säkra 
de Sodexoanställdas rättigheter i Indien.  

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

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

För att ge rum för ytterligare samtal och 
förhandling med Unite the Union har Arla 
Foods skjutit upp förslaget om att tekniker i den 
brittiska ostdivisionen inte längre ska omfattas 
av kollektivavtalen. 

IUL träffar Arla Foods’ koncernledning 18/8 för 
att diskutera utformningen av en regelbunden 
dialogstruktur mellan företaget och IUL, som 
kan bli ett forum för att lösa eventuella 
rättighetsproblem och förebygga potentiella 
rättighetsbrott när Arla fortsätter att växa 
internationellt.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

De olösta problemen kring organiseringen av 
Danones vattenverksamhet i Turkiet 
diskuterades i Istanbul av de lokala parterna 
efter påstötningar från IUL. Som ett resultat av 

de lokala förhandlingarna ska Danone och IUL-
anslutna Tekgida-Is kartlägga hur de anställda 
fritt kan utöva rätten att gå med i facket.  

IUL:s ryska medlemsförbund AIWUR och 
NOVOPROF ligger i förhandlingar om ett 
rikstäckande avtal med Danone baserat på IUL:s 
avtal med Danone om ändringar i 
anställningsavtal.  

Danones europeiska koncernrådsmöte 2015 
äger rum 19-22/10 2015 i Genève. Kontakta 
burcu.ayan@iuf.org för mer information. 

I Nya Zeeland har mejeriarbetarförbundet 
NZDWU framgångsrikt slutfört förhandlingarna 
om ett heltäckande avtal som samlar 
anställningsvillkoren för alla tre verksamheter 
som Danone tidigare köpt i landet. 

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

IUL-företrädare från mejeriarbetarförbundet 
NZDWU i Nya Zeeland och NUW i Australien 
träffade tillsammans med IUL:s 
generalsekreterare Fonterras koncernledning 
15/6. Det är det första årligen återkommande 
mötet mellan IUL och Fonterras koncernledning.  

På dagordningen stod säkrandet av fullständiga 
fackliga rättigheter och kollektiv förhandlingsrätt 
för Fonterras anställda i Malaysia och en 
översyn av Fonterras framtida strategi globalt 
och i Stilla havet. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

I Nya Zeeland har IUL-förbundet Unite, som varit 
aktiva i den globala snabbmatskampanjen, 
förhandlat med de stora snabbmatskedjorna, 
bland annat McDonald’s, om att sluta med 
nollkontrakt i nya kollektivavtal. De anställda 
garanteras minst 80 % av den genomsnittliga 
arbetstiden de senaste tre månaderna, vilket 
innebär att den garanterade arbetstiden kan öka 
vartefter beroende på det faktiska antalet 
arbetade timmar. 

I Sydkorea har den allmänna åklagaren anhållit 
om en häktningsorder för fackförbundet AWU:s 
ordförande Gyohyeon Gu dagarna efter att han 
återkom från IUL:s internationella möte för 
snabbmatsanställda. Han riskerar att åtalas för 
att han som fackligt aktiv påtalat 
missförhållandena i personalhanteringen på 
sydkoreanska McDonald’s-restauranger. IUL:s 
medlemsförbund har skickat protestbrev till 
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domaren i Söuls centrala distriktsdomstol och 
bett om avslag på åklagarens anhållan om 
häktning av Gyohyeon Gu. Sekretariatet följer 
utvecklingen noga och håller medlems-
förbunden informerade om vad som sker. 

Den 19/5 och 28/5 presenterade IUL, de 
offentliganställdas globala fack PSI och IUL-
förbundet SEIU (Nordamerika) två rapporter 
om McDonald’s’ skatteflykt och personalpolitik. 
Rapporten Golden Dodges (endast på 
engelska, här) visar hur McDonald’s medvetet 
utnyttjat skattesystemet för att smita från 
miljarder USD i skatt. Rapporten McJobs 
dokumenterar omfattande missförhållanden i 
personalhanteringen överallt i företagets 
globala system: lönestöld, diskriminering, 
osäkra arbetsplatser och fackförenings-
fientlighet. Parallellt ägde ett offentligt 
evenemang rum i EU-parlamentet med tyska 
EU-parlamentarikern Jutta Steinruck som värd, 
på temat ”Europeisk utmaning: anständiga 
jobb och social dumpning i snabbmats-
sektorn”. Rapporten finns på engelska här. 

Internationella dagen för snabbmats-
anställda 

En internationell dag för snabbmats-
anställda arrangerades 15/4 för att höja 
sektorns profil och skapa en global scen för de 
anställdas krav. Fokus var på den amerikanska 
kampanjen FightFor15 (15,00 USD i timlön), 
arbetsrättsbrott i Brasilien, nollkontrakt i Nya 
Zeeland och Filippinerna samt återanställ-
ningen av Gahyun Lee som fick sparken av 
McDonald’s i Sydkorea för att hon var fackligt 
aktiv. IUL-förbund från över 40 länder och fem 
världsdelar genomförde aktioner i protest mot 
de låga löner, osäkra jobb, obefintliga sociala 
förmåner och skyddsnät samt de systematiska 
undanhållanden av fackliga rättigheter som är 
typiska för snabbmatssektorn.  

IUL:s 2:a internationella möte för 
snabbmatsanställda 

IUL:s internationella möte för snabbmats-
anställda 8/6 i Detroit samlade ett 40-tal 
deltagare från hela världen, som diskuterade 
och utbytte erfarenheter. Mötet beslutade att 
inrätta ett fackligt nätverk för kontinuerlig 
samordning av insatserna i transnationella 
snabbmatsföretag. Dagen innan, söndagen 7/6, 
medverkade deltagarna i USA:s snabbmats-
anställdas kongress där 1 200 delegater från 
hela landet bestämde vad som ska ske härnäst 
i deras kampanj för levnadslön och rätten att gå 
med i facket. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Mondelez går vidare med nedskärningsplanerna 
där 4 000 försvinner för att stärka balans-
räkningen och höja utdelningen till aktieägarna. 

I maj presenterade Mondelez en ny omgång 
uppsägningar i Nordamerika. Företaget 
investerade ca en halv miljard USD i att bygga en 
ny fabrik i Salinas i Mexiko och försäkrade IUL-
anslutna BCTGM 2013 att produkterna som 
tillverkades där inte var avsedda för USA-
marknaden. I maj 2015 sa Mondelez att företaget 
stod i begrepp att investera 130 miljoner USD i 
nya linjer i Nordamerika men inte hade bestämt 
om investeringen skulle gå till Salinas i Mexiko 
eller Chicago. Företaget gick bara med på att 
investera i Chicago om facket godkände årliga 
besparingar på 46 miljoner USD. 600 jobb skulle 
försvinna i Chicago om investeringen gick till 
Mexiko, men bara 300 om de nya linjerna 
hamnade i Chicago.  

Företaget inskränker dessutom kraftigt 
BCTGSM:s funktionärers rätt att få tillgång till 
arbetsplatsen och har föreslagit att 
klagomålsärenden behandlas i videokonferenser, 
vilket är ett klart brott mot klagomålsrätten. 

IUL har täta kontakter med BCTGM och har 
erbjudit praktiskt stöd i förbundets kamp för jobb 
och rättigheter. 

Den 21/5 meddelade Mondelez att 80 jobb 
försvinner på den ärevördiga Cadburyfabriken i 
Claremont i Australien. Det motsvarar 20 % av 
de anställda.  

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

På det globala mötet mellan IUL och Nestlé som 
hölls i Vevey 19/5 diskuterades flera 
rättighetsproblem som lyfts av medlemsförbund. 
IUL-företrädare påpekade återigen att de 
motsätter sig beteendebaserade säkerhets-
program, underströk att lönesättning – inklusive 
rätten till levnadslön – ska ingå i avtals-
förhandlingarna, och protesterade mot att 
företaget struntar i försiktighetsprincipen vad 
gäller arbetsmiljön i sin tillämpning av 
nanoteknik. Nestlé kommer att svara på IUL:s 
begäran om ett tydligt uttalande från företagets 
sida om kollektivavtalens betydelse som vägen 
framåt mot bättre levnadsvillkor för de anställda. 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/EN_golden-dodges-final.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/mcjobsreport_0.pdf
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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I Turkiet fortsätter 19 arbetare protestera mot 
att de sagts upp från Nestléfabriken i 
Karacebey och IUL är i kontinuerlig kontakt 
med företaget för att försöka hitta en rättvis 
lösning. IUL-anslutna Tekgida-Is och IUL 
kräver att alla arbetare som vill fortsätta jobba 
på Nestlé ska återanställas och att lämplig 
ersättning betalas ut till de arbetare som frivilligt 
väljer att lämna sin anställning. Företaget har 
gått med på att träffa arbetarna och deras 
lokala Tekgida-Is-företrädare i ett förnyat försök 
att hitta en lösning. Detta sker efter att företaget 
kommit med ett diskriminerande bud där endast 
några av arbetarna skulle återanställas. 

På begäran av vårt nordamerikanska 
medlemsförbund UFCW kontaktade IUL Nestlé 
efter en strejk och massuppsägningar på 
Wings, samtillverkare av ett antal 
Nestléprodukter i Kanada. Konflikten är nu löst 
och UFCW:s medlemmar har röstat ja till ett 
nytt kontrakt. 

I Hongkong ingrep IUL efter att företaget betett 
sig olämpligt och inadekvat efter ett dödsfall på 
en arbetsplats. IUL och vårt medlemsförbund i 
Hongkong väntar nu på utlåtandet från en 
oberoende utredning av dödsfallet. 
Arbetsgivaren i Hongkong vägrar erkänna 
facket fullt ut genom att ge det tillgång till de 
anställda i fabriken.  

I Sydkorea vägrar Nestlés och Lottes 
samföretag fortfarande att rätta sig efter högsta 
domstolens beslut rörande definitionen av 
ordinarie lön, trots flera påstötningar från 
arbetsmarknadsdepartementet.  

Efter att myndigheterna i Indien slagit larm om 
livsmedelssäkerheten, vilket lett till ett 
återkallande av Magginudlar, har hundratals 
kontraktarbetare i landet stängts av från jobbet 
utan lön. IUL har varit i kontakt med vår indiska 
Nestléfederation och den regionala hr-
ledningen och krävt att kontraktarbetarnas 
välfärd garanteras. Mycket är ännu oklart i 
denna stora kris för livsmedelssäkerheten vad 
gäller Nestlés förhållande till regel- och 
tillsynsmyndigheterna och det ständiga 
missbruket av inhyrd personal. IUL följer 

utvecklingen noga och för de drabbade 
arbetarnas talan. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

En överenskommelse om den slutliga versionen 
av ett gemensamt åtagande om åtgärder för 
bekämpning av sexuella trakasserier på arbets-
platsen nåddes 28/4 på mötet i London mellan 
IUL, IndustriAll och Unilever. IUL ska nu i sam-
arbete med företaget sprida kännedom om över-
enskommelsen och se till att den tillämpas, vilket 
också inbegriper utformningen av utbildnings-
material och eventuella gemensamma kurser.  

På mötet kom parterna även överens om 
konkreta åtgärder och ett tidsschema för att lösa 
aktuella problem kring tillämpningen av avtalet 
mellan IUL och Unilever från 2010 om en lösning 
av konflikten kring fackliga rättigheter och 
tillfälliga anställningar i Rahim Yar Khan och 
andra frågor i Pakistan. Mötet behandlade 
dessutom det långvariga dödläget i 
avtalsförhandlingarna i Unilevers indonesiska 
samföretag Ketchup Bango och arbetsgivarens 
vägran i Tatura i Australien att respektera 
villkoren i branschavtalet enligt vilket tillfälliga 
tjänster ska förvandlas till fasta tjänster. IUL 
trycker på för att Unilever ska hjälpa till att få bukt 
med fackföreningsfientligheten hos 
leverantörerna Crown Holdings och Huhtamäki, 
och försöker få företaget att agera med anledning 
av konkreta missförhållanden på Unilever-
leverantören Wilmars palmoljeplantager.  

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

Belmond 
massimo.frattini@iuf.org 

Det lokala facket på hotell Governor’s Residence 
i Yangon i Myanmar bad om IUL:s stöd när 
arbetsgivaren började bryta mot medlemmarnas 
rättigheter i september 2014. Efter flera 
protestbrev från våra medlemsförbund har Global 
Belmonds ledning nu kontaktat sekretariatet. Vi 
håller medlemsförbunden underrättade om 
utvecklingen. 

mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Starwood 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Kampanjen för att få Starwood att sluta bryta 
mot de mänskliga rättigheterna i Etiopien och 
Maldiverna har avbrutits efter att företaget 
börjat samtala med IUL. Vi håller medlems-
förbunden underrättade om utvecklingen. 

IUL:s internationella kampanj  

”Värdighet för hotellstädare!” 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Aktioner till stöd för den globala kampanjen har 
genomförts i många länder. I samband med 
den nionde IUL-dagen 9/4 höll medlemsförbund 
från Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, 
Senegal och Togo seminarier för att diskutera 
arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder i 
hotell- och restaurangsektorn. På seminarierna 
debatterades den globala kampanjen för 
hotellstädare av deltagarna, experter och 
observatörer. Deltagarna uppmanade 
regeringar och stater att ratificera ILO-
konvention 172 om arbetsvillkoren på hotell och 
restauranger. 

I Malaysia höll NUHBRW sitt första möte 17/5. 
Delegater från 18 hotell och semester-
anläggningar deltog. Ett av de viktigaste kraven 
var att få arbeta parvis för att minska 
isoleringen och arbetsbelastningen. 

Den 21/5 ägde första mötet rum i Nordisk 
Unions arbetsgrupp för samordning av 
hotellstädarkampanjen. Samordningsgruppen 
diskuterade initiativ och kampanjer som förbund 
kan driva tillsammans i de fem nordiska 
länderna. Målet är att skapa debatt i hela 
Norden, sätta kvalitet före pris och kräva lägre 
arbetstakt för hotellstädarna. 

Den 28/5 och 3/6 arrangerades två möten av 
IUL-anslutna UTHGRA i provinserna Salta och 
Cordoba i Argentina. 200 hotellstädare deltog i 
respektive möte. UTHGRA och deltagarna 
poängterade den press hotellarbetarna befinner 
sig under på grund av de alltför snäva 
tidsramarna för rumsstädningen samt den 
hårda arbetstakt som cheferna kräver, vilket i 
slutänden påverkar personalens hälsa och 
livskvalitet. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

IUL planerar att hålla en global köttkonferens 
för medlemsförbunden i USA under vecka 42. 
Ett viktigt mål för konferensen är att lansera 
IUL:s köttavdelning. Mer information och ett 

anmälningsformulär mejlas till medlems-
förbunden inom kort.  

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/IUFglobal 
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