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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Bananer 
sue.longley@iuf.org 

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

Nationella plattformar som samlar fack i CF:s 
dotterbolag i Elfenbenskusten och Kamerun 
fortsätter att bygga upp samordning och 
samarbete med stöd från IUL. Facken i PHP, 
CF:s dotterbolag i Kamerun, höll sitt årsmöte i 
augusti, med lägesrapporter och val av ny 
ordförande. I SCB (CF, Elfenbenskusten) deltog 
40 medlemmar i det första medlemsmötet och 
beslutade om regler för plattformens arbete.  

I samband med ett arbetsmiljöprojekt för 
banansektorn som samordnas av FAO sitter nu 
IUL och fack i Kamerun i regelbundna samtal 
med regeringen och bananföretagen, bland 
annat CF, om hur bananplantagernas arbetsmiljö 
ska förbättras. De trycker också på för att 
regeringen ska ratificera – och CF och de övriga 
företagen stödja – ILO-konvention 184 om 
arbetsmiljö i jordbruket.  

Chiquita/Cutrale 
sue.longley@iuf.org 

I TNF-info nr 19 berättade vi att brasilianska 
juicejätten Cutrales köp av Chiquita äventyrade 
IUL:s och COLSIBA:s avtal med Chiquita. Det är 
därför med lättnad som vi nu kan rapportera att 
Cutrale bekräftat att företaget står fast vid avtalet.  

Granskningskommittén sammanträdde i Costa 
Rica 27/8. På mötet beskrev Cutrale sin nya 
struktur och sina planer för bananproduktionen. 
Företaget lovade dessutom att i samarbete med 
IUL och COLSIBA säkra nolltolerans mot 
sexuella trakasserier på sina plantager och 
bygga vidare på pilotprojektet i Panama för 
främjande av kvinnors anställningsvillkor, där 
gemensamma aktiviteter för fack och arbets-
givare drar igång i andra länder efter mötet.  

Granskningskommitténs nästa möte äger 
preliminärt rum i april 2016.  

 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
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Palmolja 

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

Sime Darby 
jorge.chullen@iuf.org 

HOPPWU – palmoljearbetarnas fack i Papua 
Nya Guinea – låg i hårda förhandlingar med 
New Britain Palm Oil (NBPOL) som nyligen 
förvärvades av Sime Darby. 

HOPPWU kräver att NBPOL:s ledning låter 
dem förhandla med hr-representanter på 
högsta nivå, efter att två förhandlingsomgångar 
med hr-företrädare på lägre nivå visat sig 
fruktlösa.  

IUL stödjer fackföreningen, i synnerhet vad 
gäller de nedskärningar som till dags dato 
påverkat runt 400 som till stor del tillhör facket. 
Massuppsägningarna har kopplats ihop med 
Sime Darbys köp av NBPOL. Arbetare som 
sägs upp riskerar även att vräkas från sina 
bostäder som ligger på företagets mark. 

Facket har också kallat till förhandling om rätt 
till mammaledighet, ett krav som enligt 
arbetsgivaren inte ingår i företagets 
personalpolitik.  

I mars i år köpte Sime Darby Plantation 
NBPOL, en verksamhet på 135 000 hektar. 
Sime Darbys markinnehav hamnar därmed på 
nästan 1 000 000 hektar (10 000 km2) och blir 
världens största palmoljeföretag räknat i areal.  

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola Enterprises (CCE), Coca-Cola 
Erfrischungsgetränke (Tyskland) och Coca-
Cola Iberian Partners (CCIP) beslutade 
nyligen att slå samman sina verksamheter i ett 
nytt västeuropeiskt tappningsföretag, Coca-
Cola European Partners (CCEP). 

IUL och vår europeiska regionorganisation 
EFFAT är oroliga för att jätteuppgörelsen ska 
leda till organisatoriska förändringar och 
omstrukturering, eftersom de tre tapparna har 
en viss överlappande verksamhet. Företaget 
kan överväga att lägga ner delar av den 
verksamheten, liksom det nyligen såg mellan 
fingrarna med vad som hände på CCIP i 
Spanien. 

På Coca-Cola Workers Alliances möte 28-
29/9 diskuterade IUL-förbund med 
medlemmar i Coca-Colasystemet problem 

och utveckling i företaget, inklusive den 
europeiska jättefusionen och dess eventuella 
konsekvenser. Ombuden beslutade om en plan 
för gemensamma aktioner för att skydda de 
anställda mot den sannolikt negativa effekten av 
fusionen.  

Coca-Cola återöppnade sin anläggning i 
Fuenlabrada i Madridregionen 7/9 2015. 
Anläggningen kommer att drivas som en 
knutpunkt för logistik och distribution, men utan 
tappning. 85 uppsagda anställda återupptog 
arbetet. De 130 som återstår väntar fortfarande 
på en domstolslösning. De anställda och deras 
fack står fast vid sitt krav på att tappnings-
verksamheten ska finnas kvar på anläggningen. 

Efter att ha varslat om strejk 27/7 2015 nådde 
IUL-anslutna livsmedelsarbetarfacket i 
Sorocaba i Brasilien ett avtal med Coca-Cola-
tapparen Sorocaba Refrescos 11/8. Facket gick 
med på en retroaktiv löneökning på 9 % från maj, 
enligt de ekonomiska klausulerna i avtalet (som 
även omfattar bl a grundläggande livsmedel, 
matkuponger och skolbidrag). Läs mer här (på 
engelska). 

Den 3/8 tecknade IUL-anslutna livsmedels-
arbetarförbundet för Mariliaregionen i 
Brasilien (STIAM) avtal med Coca Cola FEMSA 
och drog tillbaka det strejkvarsel som lagts efter 
en omröstning bland arbetarna 13/7.  

Läs mer här (på engelska). 

I Dominikanska republiken informerade IUL-
anslutna nationella facket för anställda i 
dominikanska Bepensa SA nyligen sina 
medlemmar och IUL om att förhandlingarna med 
Coca-Cola Company brutit samman. Läs fackets 
uttalande här (på engelska).  
 

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

Ihärdiga organiseringsinsatser av medlemmarna 
och IUL:s regionorganisation för Asien och Stilla 
havet har tillsammans med ändringar i Pakistans 
arbetsrätt lett till att nio lokala fackföreningar i 
landet slagits ihop till ett nationellt förbund, Coca 
Cola Beverages Workers Union. I januari 2015 
fick förbundet rätt att förhandla om kollektivavtal. 
I mars 2015 etablerades den formella strukturen 
för det nationella förbundet och det första 
landsomfattande kollektivavtalet för Coca-Colas 
verksamhet i Pakistan undertecknades 9 juli 
2015, efter sex månaders förhandlingar. 

Med stöd från IUL-region Asien och Stilla havet 
tecknade facket SAMACOKE kollektivavtal med 
arbetsgivaren Coca-Cola FEMSA i Filippinerna. 
Avtalet innehåller samtliga fackliga krav, bland 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/662
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/663
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/664
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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annat en klausul grundad på OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag, vilket är 
första gången i Filippinerna. Avtalet har gjort 
fackmedlemmarna mer medvetna och 
engagerade i den fackliga verksamheten och 
hela processen har varit lärorik både för fackets 
ledning och gräsrötter.  

I Indonesien pågår en konflikt med Coca-Cola 
Amatil (CCA) om en plötslig omklassificering 
där majoriteten av de anställdas tjänster 
hamnat utanför ”kärnverksamheten” och 134 
kontraktsarbetare sagts upp. Genom 
påtryckningar och förhandlingar inom ramarna 
för Atlantaprocessen lyckades IUL säkra en 
återanställning av kontraktsarbetarna. IUL 
stödde också de två nybildade fria facken på 
Coca-Cola Cibitung – det ena för distributions-
anställda, det andra för tappningspersonal. 
Distributionsfackets ordförande och kassör fick 
sedan varningsbrev från arbetsgivaren där de 
pressades att avsäga sig sina rättigheter. IUL 
och våra medlemsförbund fortsätter stödja de 
båda facken och IUL har nu tagit upp frågan 
med Coca-Colas koncernledning i Atlanta. 

I Irland har ett antal anställda på en 
koncentratfabrik i Mayo County gått med i 
IUL-anslutna SIPTU. Företaget lyckades hålla 
facket i stort sett borta från verksamheten på 
CPS i Irland efter nedläggningen av den fackligt 
organiserade anläggningen i Drogheda 2007. 
Den lokala arbetsgivarens reaktion på att 
anställda gått med i SIPTU är att vägra träffa 
fackföreningen som arbetarna valt att låta sig 
företrädas av. Situationen kan eventuellt 
trappas upp till en viktig fråga för IUL och våra 
medlemmar i Coca-Colasystemet och vi har 
redan tagit upp frågan med TCCC:s 
koncernledning i Atlanta. 

Nästa halvårsmöte mellan IUL och Coca-
Cola äger rum 7/10 i Atlanta.  

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Start för människorättskampanjen 
PepsiSqueeze  

IUL nystartar den internationella fackliga 
kampanjen (”PepsiSqueeze: ingen plats för 
mänskliga rättigheter”) för de lagerarbetare i 
Indien som levererar uteslutande till PepsiCo. 
Målet är att övertala företaget att rätta till 
missförhållandena för de arbetare som berövats 
sina rättigheter. Nytt kampanjmaterial och tips 
om hur du kan använda det befintliga materialet 
finns på IUL:s hemsida för dokument. Kontakta 
burcu.ayan@iuf.org för användarnamn och 
lösenord. Välj PepsiCo-fackens möten. 

PepsiCo har fått ett varningsbrev från USA:s 
livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA 
rörande ”allvarliga överträdelser” på Frito-
Layfabriken i delstaten Tennessee. Brevet från 
FDA är daterat 4/8 och påtalar brott mot FDA:s 
krav på tillverkning, förpackning eller förvaring av 
livsmedel för människor. Läs mer här (på 
engelska).  

BRYGGERIER 

burcu.ayan@iuf.org 

ABInBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Anheuser-Busch InBev kommer eventuellt att 
köpa SABMiller. SABMiller har bekräftat att 
företaget underrättats om ett eventuellt köp av 
Anheuser-Busch InBev. ABInBev påpekade dock 
att både budet och ett eventuellt därpå följande 
avtal i dagsläget var högst osäkra. Läs mer här 
(på engelska) och här (på engelska).  

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 trycker på ännu hårdare för att Heinekens 
koncernledning ska hjälpa Heinekens anställda i 
Haiti att säkra sina rättigheter.  

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

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Arbetarna på Cervecería Nacional – 
SABMillers dotterbolag inom öl och läsk i 
Panama – gick ut i strejk 10/7 i en konflikt om 
grundläggande fackliga rättigheter. IUL 
organiserade en mejlbaserad solidaritetsaktion 
för att stödja deras kamp. SABMiller blockerade 
e-breven. Men över 7 500 brev från anhängare 
kommer att skickas till SABMillers högsta 
koncernledning i London.  

Den 27/7 avblåste arbetarna strejken efter 18 
dagars protester och inledde en formell 
medlingsprocess i det panamanska arbets-
marknadsdepartementets regi. Läs mer här (på 
engelska).  

Nästan ett år efter att avtalsförhandlingarna 
startade i Honduras mellan IUL-anslutna STIBYS 
och SABMillerägda Honduran Brewery SA har 
facket lämnat förhandlingarna och istället 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/en/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4443
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/anheuser-busch-inbev-plans-250bn-deal-sabmiller
http://www.beerworkers.org/blog/big-beer-merger-could-ripple-across-wider-beverage-sector
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/panama-sabmiller-unions-defend-right-bargain-collectively


 4 

påbörjat en medlingsprocess i arbetsmarknads-
departementets regi. Läs mer här (på 
engelska).  

I USA presenterade MillerCoors – ett joint 
venture mellan SABMiller plc och Molson 
Coors Brewing Company – planer på en 
nedläggning av sitt bryggeri i Eden, North 
Carolina, i september 2016. Bryggeriet i Eden 
har ca 520 anställda som är organiserade i IUL-
anslutna Teamsters. Den kommande 12-
månadersperioden ska produkter som idag 
tillverkas i Eden flyttas till andra bryggerier, 
bland annat bryggerierna i Shenandoah, 
Virginia; Trenton, Ohio; Fort Worth, Texas; 
Albany, Georgia; och Milwaukee, Wisconsin. Av 
de sju aktuella bryggerierna är det endast det i 
Shenandoah som inte är fackligt organiserat.  

SABMiller har sagt sig vilja utvidga sitt 
samarbete med The Coca-Cola Company i 
Latinamerika. Det brittiska företaget kom förra 
året överens med Coca-Cola om att i Afrika 
skapa världens tionde största Colatappare och 
har redan tappningsanläggningar i drift för 
läskedrycksgruppen i El Salvador och 
Honduras. Läs mer här (på engelska).  

Fler nyheter från bryggerisektorn finns på vår 
hemsida för bryggerianställda (på engelska). 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

LSG Sky Chefs 
james.ritchie@iuf.org 

I förra numret av TNF-info (nr 21) berättade vi 
att arbetare som skickats till LSG Sky Chefs av 
ett bemanningsföretag i Nya Zeeland 
betraktades som självständiga entreprenörer 
utan sina sociala förmåner och rättigheter.  

Fallet behandlas nu i Nya Zeelands arbets-
domstol, där arbetarnas fackförening – IUL-
anslutna SFWU – hävdar att arbetarna befann 
sig i ett dolt anställningsförhållande och juridiskt 
sett var direkt anställda av LSG. 

Under tiden har SFWU och Sky Chefs tecknat 
ett nytt kollektivavtal, enligt vilket användningen 
av bemanningspersonal ska minska med 40 %. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL och Sodexo kommer att träffas för att 
konkret hantera olösta problem (t ex 
uppsägningen av ODT Sodexos general-
sekreterare) mellan Sodexo och facket ODT 
Sodexo i Marocko. IUL har poängterat för 
företaget att samtliga rättighetsbrott måste 
granskas gemensamt och vid behov åtgärdas, 

om normala relationer mellan arbets-marknadens 
parter ska kunna utvecklas i Marocko där ODT 
representerar en stor majoritet av Sodexos 
anställda. 

IUL och Sodexo planerar dessutom att 
gemensamt besöka Indien för att se hur 
arbetsrätt och mänskliga rättigheter kan främjas 
där med hjälp av IUL:s internationella ramavtal 
med Sodexo. 

Nästa internationella möte mellan IUL och 
Sodexo – där en grupp IUL-förbund träffar 
Sodexos koncernledning – äger rum i Paris 
19/11.  

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

IUL:s mejeriavdelnings samordningsgrupp höll 
sitt ordinarie årsmöte i augusti och beslutade att 
fortsätta skapa internationella ”dynamiska 
organiseringsdiagram” för viktiga transnationella 
företag för att uppmuntra och hjälpa 
medlemsförbunden att utarbeta organiserings-
planer som höjer organisationsgraden och 
stärker facket i de berörda företagen.  

Samordningsgruppen beslutade även att bygga 
starkare konkreta fackliga allianser inom 
särskilda transnationella företag, och medlems-
förbund i Argentina, Australien, Kanada och USA 
ska med IUL:s hjälp snabbutveckla en 
fungerande internationell facklig allians inom 
Saputo. 

Medlemsförbunden på mötet godkände ett 
uttalande där mejeriavdelningen tar avstånd från 
Stillahavsländernas frihandelsprogram TPP, 
eftersom det innebär att makten över respektive 
lands resurser överförs från demokratiska 
beslutsprocesser till företagen. Läs hela 
uttalandet här. 

Nästa konferens för mejeriavdelningen blir i 
Kapstaden o Sydafrika i april eller maj 2016.  

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s sekretariat och de tre nordiska medlems-
förbunden NNF, 3F och Livs träffade Arlas 
högsta koncernledning 18/8 för en övergripande 
diskussion om strukturen och innehållet i eventu-
ella framtida samtal mellan IUL och Arla. Det 
beslutades att regelbundna formella möten ska 
hållas där eventuella problem kan diskuteras och 
lösas rörande främjandet och säkrandet av 
rättigheterna för arbetstagare som är direkt-
anställda av företaget eller ingår i företagets 
leveranskedja.  

http://www.beerworkers.org/blog/honduras-sabmiller-keeps-its-intransigent-attitude-delaying-collective-bargaining-negotiations
http://www.beerworkers.org/blog/sabmiller-keen-go-deeper-coca-cola-co-latin-america
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/DairydivisionTPPStatement.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
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IUL ska kalla till ett möte för medlemsförbund 
med medlemmar i Arla i februari 2016, där 
man kommer att presentera rapporter, diskutera 
problem och kartlägga olika sätt att stärka 
fackliga rättigheter och höja organisations-
graden nationellt och internationellt i företaget.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 28/8 ratificerade två IUL-förbund som 
representerar Danoneanställda i Ryssland – 
AIWU och NOVOPROF – ett nytt nationellt 
avtal med Danone Ryssland. Avtalet klargör 
bestämmelserna i Danones och IUL:s avtal från 
1997, som gäller viktiga förändringar i 
anställning till följd av företagets beslut. Tack 
vare den lokala tolkningen av avtalet blir det nu 
mer relevant och konkret för villkoren på den 
ryska arbetsmarknaden. Läs mer här.  

IUL-förbundet BCTGM i USA godkändes som 
förhandlingspart på Lifeway Foods. Danone 
äger 15 % av aktierna i Lifeway Foods och IUL 
har krävt att Danone ser till att BCTGM kan 
sluta ett första avtal med Lifeway Foods.  

Danone kallade till extra möte i sitt 
europeiska koncernråd (CIC) 15/9 med 
anledning av projektet ”One Danone” (”Ett 
Danone”), där en ny organisationsmodell 
föreslås för företagets Business Partner-
funktioner (hr, ekonomi, it etc). I nuvarande 
utformning påverkar projektet ca 350 jobb 
globalt i de berörda områdena. 

Danones europeiska koncernrådsmöte 2015 
äger rum 20-23/10 2015 i Genève. Kontakta 
burcu.ayan@iuf.org för mer information.  

IUL:s och Danones projekt för kontroll av 
gemensamma avtal  
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 28-29/6 2015 gjorde Danone och IUL en 
gemensam inspektionsresa till Danone Dumex 
(barnmat) i Malaysia. Innan mötet med 
arbetsgivaren besökte IUL:s representant vårt 
medlemsförbund FIEU:s huvudkontor för en 
träff med förbundet och den fackliga kommittén 
på Danone Dumex, som informerades om IUL:s 
långvariga relation med Danone, avtalen och 
kontrollprocessen. Facket på fabriken gick inte 
förrän nyligen med i FIEU – och IUL – efter att 
tidigare ha varit anslutet till Malaysias 
kemiarbetarfederation. Ett ytterligare mål med 
besöket var att mot bakgrund av den överdrivna 
användningen av inhyrd arbetskraft gå vidare 
med analysen av personalpolitiken på Danone, 
ett förhållande som den fackliga kommittén på 
Danone Dumex uppmärksammade oss på och 

som sedan diskuterats på IUL:s och Danones 
strategigrupps möte i april.  

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

I Sydkorea riskerade fackföreningen GWU:s 
ordförande Gyohyeon Gu åtal för att han som 
fackligt aktiv påtalat missförhållandena i 
personalhanteringen på McDonald’s-
restauranger. Efter att IUL-förbund och andra 
anhängare protesterat hos domaren i Söuls 
centrala distriktsdomstol avslogs åklagarens 
begäran om utfärdande av häktningsbeslut.  

Utfrågningarna i brasilianska senaten 20/8 
markerade en betydande upptrappning av den 
globala kampanjen för att tvinga McDonald’s att 
ta ansvar för att företagets anställda utnyttjas. 
Övertygande bevis för hur McDonald’s’ 
affärsmodell skadar arbetstagare, konsumenter, 
regeringar, leverantörer och konkurrenter 
presenterades av anställda och fackliga ledare 
från fem kontinenter, folkvalda och politiker från 
hela världen.  

I flera dagar innan utfrågningen hölls aktioner 
och protester i São Paulo, med stora 
demonstrationer utanför en McDonald’s-
restaurang i centrala São Paulo och ett 
rundabordssamtal med McDonald’s-anställda 
och politiker från delstaten São Paulo och 
stadens kommunfullmäktige. 

Den 12/8 - internationella ungdomsdagen – 
mobiliserade unga snabbmatsanställda i 
Filippinerna i protest mot att företag som 
McDonald’s satt i system att roffa åt sig delar av 
lönen genom att tvinga personalen att jobba 
övertid utan betalning i slutet av varje skift. Enligt 
enkäter som utförts av snabbmatsanställdas 
allians RESPECT!, APL:s ungdomsgren och 
SENTRO innebär McDonald’s policy för s k 
”omloppsarbete” att personalen tvingas jobba 41 
minuter extra i slutet av varje skift, med en 
inkomstförlust som motsvarar ca 10 % av lönen.  

Den 31/7 gick McDonald’s-anställda i Italien ut i 
strejk på direktägda restauranger i Milano, efter 
att företaget sparkat fyra fackmedlemmar i 
samband med nedläggningen av flaggskepps-
restaurangen i Milanos centrum. Konflikten 
började 19/7 när chefer berättade för anställda i 
tjänst att restaurangen skulle läggas ner nästa 
dag. Facket fick ingen förhandsinformation. Av 
50 anställda omplacerades 46 till andra 
restauranger, men endast tillfälligt eller på lägre 
befattningar. McDonald’s vägrar att försöka hitta 
en rättvis lösning för 4 av de 50: två förtroende-

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4444
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org%0Bburcu.ayan@iuf.org
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mailto:massimo.frattini@iuf.org
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valda och två fackmedlemmar. Sekretariatet 
stödjer aktionen, följer utvecklingen noga och 
håller medlemsförbunden informerade om vad 
som sker. 

FISKERI  
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

IUL fortsätter att aktivt stödja Citra Mina-
arbetarnas kamp i Filippinerna. 

På begäran av IUL-förbund i Japan inledde i 
juni ett av Japans största fisk- och 
skaldjursföretag som importerar tonfisk från 
General Santos i Filippinerna en utredning av 
brotten mot mänskliga rättigheter i Citra Mina-
koncernen.  

I augusti – fem månader efter att en 
internationellt samordnad aktion av IUL och 
SENTRO säkrat frisläppandet och 
hemtransporten av 43 besättningsmedlemmar 
på en fiskebåt som kvarhållits i Indonesien i 
flera månader utan att Citra Mina brydde sig om 
det – firade Citra Mina-arbetarnas fackförening 
och dess allierade sjösättningen av tre 
nybyggda båtar för utbildning av fiskare. 
Båtarna ägs och drivs av facket.  

Efter återkomsten till Filippinerna vittnade 
besättningen i en utfrågning i kongressen om 
Citra Minas brott mot de mänskliga 
rättigheterna. När Citra Mina vägrade betala 
någon ersättning beviljades facket medel från 
ett av arbetsmarknadsdepartementets program. 
Dessa pengar användes för att bygga båtarna.  

I augusti besökte en EU-delegation Citra Mina-
arbetarnas demonstration i samband med en 
resa till Filippinerna. Filippinerna hade nyligen 
säkrat EU:s GSP plus-status (det allmänna 
preferenssystemet för främjande av handel med 
bl a fiskeriprodukter). Målet för delegationens 
resa var att hjälpa landet att leva upp till sina 
människorättsåtaganden enligt EU:s preferens-
system. 

På 7:e världskongressen för tonfisk i Vigo i 
Spanien i september återupptog IUL och ITF 
kampen för mänskliga rättigheter på Citra Mina, 
en direkt utmaning riktad mot representanterna 
för filippinsk tonfiskindustri på kongressen.  

Citra Mina-arbetarnas fackförening (som är 
anslutna till IUL genom livsmedelsarbetar-
förbundet SENTRO) fortsätter med stöd från 
IUL att kämpa för återanställning av de fackliga 
ledare och medlemmar som sparkades för snart 
två år sedan för att de utnyttjat den mänskliga 
rättigheten att gå med i facket. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Phillips Seafoods Restaurants är en av de äldsta 
restaurangkedjorna med den inriktningen i USA. 
Det besläktade Phillips Foods – som är världens 
största förädlare av krabbkött och även tillverkar 
ett fullt sortiment av fiskeriprodukter – är 
uppbyggt kring 17 fabriker utanför USA. 
Företaget är helt beroende av exploatering och 
engångsjobb. I Indonesien slår arbetarna 
tillbaka och får alltmer stöd för sin kamp.  

Hälften av arbetarna på Phillips’ krabbfabrik i 
Lampung i Indonesien jobbar enligt en modell 
som helt bygger på tillfällig anställning där de inte 
får betalt när det inte finns något jobb. Efter 
massuppsägningar 29/4 driver den IUL-anslutna 
federationen för Lampungarbetarnas fackföre-
ningar en kampanj där arbetarna kräver fortsatt 
anställning och fasta tjänster. Federationen har 
genomfört protestaktioner och i juni framförde 
IUL-anslutna UFCW – som företräder Philips 
Seafoods anställda i USA – skarp kritik direkt till 
Phillips Seafoods vd Steve Phillips. 

Observationsgruppen för tonfisks spårbarhet 

ANFACO CECOPESCA – som samlar spanska 
tonfiskproducenter och tidigare undertecknade 
ett gemensamt uttalande med IUL i syfte att 
förbättra de sociala normerna i industrin – 
startade en observationsgrupp för spårbarhet av 
tonfisk 8/9.  

Ett av de viktigaste målen för observations-
gruppen är att stärka respekten för mänskliga 
rättigheter och arbetstagarnas rättigheter genom 
effektiva kontroller av behöriga myndigheter som 
en garanti för att tonfisk som säljs i EU 
produceras i enlighet med grundläggande 
människorättsnormer.  

IUL följer observationsgruppens arbete noga och 
trycker på för att framsteg ska göras avseende 
detta utmanande mål. 

IUL:s internationella möte för fack i 
fiskeindustri och vattenbruk 

Med stöd av norska livsmedelsarbetarförbundet 
NNN kommer IUL att hålla ett internationellt möte 
för fack i fiskeindustri och vattenbruk i Oslo 23-
24/11 2015. Mötet kommer att stärka den 
internationella samordningen i sektorn, med 
tyngdpunkt på de stora transnationella jättarna. 
Kontakta kirill.buketov@iuf.org för mer 
information. 

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

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

Mondelez vill säga upp 600 anställda och lägga 
ner 9 produktionslinjer på den fackligt 
organiserade fabriken i Chicago i USA i 
samband med att produktion flyttas till Salinas i 
Mexiko.  

I maj krävde företaget att IUL-anslutna BCTGM 
skulle föreslå besparingar på 46 miljoner USD 
årligen. Det var priset för att rädda 345 jobb. 
Facket fick inte ens några konkreta ekonomiska 
planer från arbetsgivaren att utgå ifrån.  

Mondelez erbjöd sig att investera 130 miljoner 
USD i Chicago på villkor att minst 255 
fackmedlemmar sas upp. De 745 återstående 
arbetarna fick veta att de måste spara 46 
miljoner USD per år genom sänkta löner och 
förmåner, utan några som helst garantier för 
egen del.  

Företagets agerande i Chicago är ett led i en 
pågående omstrukturering med sikte på 
ytterligare 2 000 uppsägningar över hela 
världen. Mondelez har redan överträffat det 
tidigare uppsägningsmålet med nedskärningar 
på 3 000 jobb på ett år till slutet av 2014. 

Ytterligare investeringar har skett endast på 
företagets fabrik i Bourneville i Storbritannien 
– som organiseras av Unite – när 200 jobb 
försvann och facket krävde en motprestation.  

De föreslagna uppsägningarna av 200 anställda 
i Irland har ifrågasatts på juridiska grunder av 
IUL-förbunden Unite the Union och SIPTU.  

Jobb har också försvunnit i många andra 
länder, till exempel Nigeria, Sydafrika, 
Australien och i Europa, genom den fusion med 
kaffetillverkaren DE Master Blenders som 
skapade Jacob Douwe Egberts. Samtidigt 
investerar företaget kraftigt i länder med låg 
eller obefintlig facklig organisationsgrad, till 
exempel Bahrain, Kina, Ryssland, Polen och 
Mexiko. Mondelez’ styrelse beslutade utvidga 
aktieåterköpsprogrammet med 6 miljarder USD 
och företaget kommer att köpa egna aktier till 
ett värde av 14 miljarder USD till slutet av 2018. 

IUL ska samla medlemmarna för att stärka den 
internationella fackliga samordningen inför den 
kontinuerliga omstruktureringen. 

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

28 arbetare sades upp utan saklig grund på 
Nestlés anläggning i Karacabey i Turkiet i juli 
2014 för att de var aktiva i facket.  

Efter långa förhandlingar med möten mellan IUL-
förbundet Tekgida-Is och den lokala 
arbetsgivaren samt IUL:s sekretariat, Nestlés 
koncernledning i Vevey och Nestlés ledning i 
Turkiet kom IUL och koncernledningen i juli 2015 
överens om att alla de 28 arbetarna skulle 
återanställas om de ville. 22 återanställdes 4 
augusti med garanterade rättigheter.  

Det positiva utfallet vilar på den modiga kamp 
som våra medlemmar fört i Turkiet under många 
månader och det starka stöd de fått från deras 
fack, IUL-anslutna Tekgida-Is. Nestléförbunden i 
IUL-teamet som två gånger om året träffar 
Nestlés koncernledning gav de turkiska 
arbetarna kraftfullt stöd under de utdragna 
förhandlingarna, och detta var också viktigt för att 
vi skulle nå det slutliga avtalet om 
återanställning. Positiva resultat av det slaget är 
inget vanligt i Turkiet och Nestléfallet är nu en 
förebild för både Tekgida-Is’ medlemmar och 
Turkiets arbetstagare mer allmänt. 

IUL fördömde å japanska medlemsförbundet 
Food Rengos vägnar kraftfullt Nestlé Japans 
direkta inblandning i det japanska Nestléfackets 
angelägenheter, något som lett till att facket 
upplöste sig självt, lämnade Food Rengo och 
ersattes av en ”medarbetarorganisation” med 
avsevärt sämre rättigheter. Nestléfackets 
medlemmar fick inte tillgång till korrekt 
information om upplösningens konsekvenser och 
Food Rengo gavs aldrig tillfälle att informera sina 
medlemmar. IUL diskuterar nu med Food Rengo 
om vilka åtgärder som måste vidtas, inklusive ett 
eventuellt klagomål enligt OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. 

IUL:s och Nestlés nästa globala möte hålls i 
Vevey 29/10. 

På Nestlés europeiska koncernråds möte i 
Genève 24-25/6 godkände de fackliga ombuden 
två uttalanden: det ena i solidaritet med 
Greklands folk som motsätter sig de allt 
strängare sparpaket som påtvingats landet av 
Internationella valutafonden, EU-kommissionen 
och Europeiska centralbanken; och det andra om 
anställningsskydd och arbetstagarnas rättigheter 
i händelse av verksamhetsförsäljning.  

Ett möte i koncernrådets styrgrupp hölls 9/9 på 
Nestlés kaffefabrik i Girona i Spanien. 
Styrgruppen som bestod av ombud från IUL-

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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förbund i Storbritannien, Tyskland, Ungern, 
Spanien, Frankrike och Italien träffade 
medlemmar från fabriksrådet och diskuterade 
frågor kring arbetsprocesser, arbetsvillkor och 
jämställdhet på fabriken. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Globalt stöd ger seger för Unilevers 
anställda i Thailand 

På mötet i april med företaget uttryckte IUL 
allvarlig oro över rättighetsbrotten och den allt 
värre situationen på Unilevers fabrik i Minburi i 
Thailand. Sedan januari hade facket 
förhandlingsvägen försökt stoppa den 
systematiska diskrimineringen mot ett stort 
antal anställda beträffande övertidsersättning, 
bonus och andra förmåner.  

I den obligatoriska medlingsprocessen höll 
arbetsgivaren kvar vid den diskriminerande 
ersättningsmodellen och vägrade att öppet 
redovisa fabrikens lönestruktur – information 
som är omistlig vid löneförhandlingar – 
eftersom det var en ”affärshemlighet”.  

På grund av dödläget förberedde facket 
stridsåtgärder. IUL kontaktade medlemsförbund 
i regionen och påminde Unilever om frågorna 
som diskuterats i april. 

Tack vare internationellt stöd lyckades facket i 
juli teckna ett kollektivavtal som gör slut på 
årtionden av diskriminering. I ett brev till IUL 
tackar fackföreningen för det stöd de fått. 

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

Belmond 
massimo.frattini@iuf.org 

Personalen på hotell Governor’s Residence i 
Yangon i Burma kan nu fritt gå med i en lokal 
fackförening efter att IUL i en framgångsrik 
kampanj förmått Belmonds internationella 
ledning att kontakta IUL:s sekretariat och 
komma överens om en rättvis lösning av 
konflikten.  

Koncernledningen har nu beordrat den lokala 
arbetsgivaren att i alla hotellets personal-
utrymmen sätta upp anslag på engelska och 
det lokala språket där det för både personal och 
chefer förklaras att hotellets anställda får gå 
med i facket utan rädsla för repressalier. 

Arbetsgivaren har dessutom börjat hålla 
regelbundna möten med facket. Det här är en 
stor seger för alla våra medlemmar i 
hotellsektorn i Burma. 

Meliá Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 

I Storbritannien vägrade Meliás lokala ledning 
nyligen att släppa in Unite the Union på hotell i 
London för att träffa personalen, vilket strider mot 
IUL:s och Meliá Internationals avtal om 
arbetstagarnas rättigheter.  

Sekretariatet har tagit upp frågan med 
koncernledningen som därmed sätts på prov vad 
gäller det första allvarliga hindret mot ett IUL-
förbunds organisationsrätt sedan avtalet 
undertecknades.  

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

”Säkra min arbetsmiljö – värdighet 
för hotellstädare!” 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Medlemmar i det IUL-anslutna facket på 
NagaWorld Hotel Casino i Kambodja deltog 27/7 
i ett möte inom ramarna för 
hotellstädarkampanjen och utarbetade en 
handlingsplan för bland annat rekrytering, 
utbildning och avtalsförhandlingar. De fackliga 
förhandlingskraven gäller till exempel 
obligatoriska utbildningar där ledningen får lära 
sig att respektera städarnas arbetsinsats som 
viktig och värdefull i hotellkasinobranschen. 
Fackföreningen representerar 2 600 anställda i 
det på Hongkongbörsen noterade NagaWorld 
Hotel & Entertainment Complex i Phnom Penh. 

Som ett led i IUL:s hotellstädarkampanj ”Säkra 
min arbetsmiljö” deltog fackmedlemmar från sex 
hotell i Sydindien i en workshop i Bangalore i 
Indien 7-8/8. På workshoppen pekade 
hotellstädarna ut arbetsgivarnas riskabla 
arbetsrutiner som orsaken till vanliga skador och 
sjukdomsfall och konstaterade att den bristande 
respekten för städpersonalen skapar en osund 
och farlig arbetsmiljö. Mötet enades om att 
förenas under slagordet ”No more room boy” i 
kampen för att ändra befattningens namn från 
det respektlösa ”room boy” till det mer värdiga 
”room attendant”. 

För andra gången kommer IUL-förbund att 
medverka i IUL:s globala aktionsvecka 4-11/11. 
Syftet är att belysa städarnas oacceptabla 
arbetsvillkor och att kräva att den globala industri 
som är beroende av städarnas insatser 
tillhandahåller en bra och säker arbetsmiljö.  

mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 

IUL ger solidariskt stöd åt IUL-anslutna slakteri-
arbetarförbundet NZWU i Nya Zeeland i deras 
kamp mot nyzeeländska slakterijätten AFFCO 
som ägs av den förmögna Talleyfamiljen. 

Efter en långvarig lockout 2012 försöker 
företaget återigen krossa fackföreningen. Det 
vägrar förlänga kollektivavtalet och arbetare på 
fabrikerna anställs på individuella kontrakt som 
strider mot deras rättigheter som anställda. 
Arbetare som inte undertecknar företagets 
kontrakt lockoutas.  

AFFCO:s storkunder kommer att uppmanas att 
på allvar se över hur de mänskliga rättigheterna 
efterlevs i hela leveranskedjan beträffande 
AFFCO:s angrepp på sina anställdas 
grundläggande rättigheter. På den globala 
köttkonferensen (se nedan) kommer medlems-
förbunden dessutom att utforma konkreta 
solidaritetsaktioner till stöd för arbetarna på 
AFFCO. 

IUL:s 4:e internationella konferens för 
slakteriarbetare i Chicago 13-15/8 ska ta 
ställning till om det är värt att inrätta en formell 
köttavdelning inom IUL. På dagordningen står 
till exempel en presentation av ökningen av 
fusioner och förvärv samt en diskussion om den 
snabba globaliseringen av sektorn, en 
utveckling som leds av brasilianska jätten JBS.  

Med medlemsförbundens hjälp ska IUL göra en 
global facklig kartläggning av de största 
företagen samt följa upp organisationsgradens 
utveckling och den fackliga styrkan i vart och ett 
av dessa företag.  

IUL och IUL:s europeiska region-
organisation EFFAT har tagit fram resurs-
material för migrantarbetare som 
bemanningsföretag skickar till Västeuropa för 
att jobba i köttsektorn. Vissa av världens största 
köttföretag – till exempel Danish Crown och 
Vion – tjänar stora pengar på en omfattande 
exploatering av migrantarbetarnas rättigheter i 
köttsektorn. IUL uppmanar nu förbund med 
medlemmar i transnationella köttföretag att 
dokumentera och informera om missför-
hållandena på bemanningsföretagen som 
levererar arbetskraft direkt till de transnationella 
jättarna eller deras underleverantörer, så att 
företagsjättarna kan hållas ansvariga. 

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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