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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Te: Tata/Tetleys och 
Unilever  
sue.longley@iuf.org 

Inom ramarna för IUL:s aktuella initiativ för att 
organisera tearbetare i de indiska delstaterna 
Assam och Västbengalen i november och 
december 2015 välkomnar IUL en rapport från 
BBC som avslöjar de förfärliga arbetsvillkoren på 
teplantager i Assam, som levererar till 
transnationella tetillverkare som Tata/Tetley och 
Unilever. IUL försåg BBC:s researchteam med 
information från vårt eget utredningsarbete 
rörande teplantager som pågått sedan 2007.  

I november-december 2015 kommer IUL att 
tillsammans med FIAN – en frivilligorganisation 
som kämpar för rätten till mat – skicka en 
undersökningsgrupp till Assam och Västbengalen 
för ytterligare utredning av arbetsvillkoren på 
teplantager som levererar till de stora 
tetillverkarna i Europa och USA. Syftet är att få 
de transnationella tejättarna att städa upp i sina 
leveranskedjor.  

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Arbetarna i produktionen på koncentratfabriken i 
Allentown i Pennsylvania i USA har röstat ja till 
att ansluta sig till Teamsters avdelning Local 773 
i Allentown. Det handlar totalt om 90 anställda.  

The Coca-Cola Company meddelade att ett nytt 
nationellt produktleveranssystem (NPSS) 
inrättats i USA 24/9 2015. Inledningsvis förväntas 
varje NPSS-tappare köpa en del 
produktionsanläggningar från Coca-Cola 
Refreshments inom sina respektive preliminära 
distributionsområden. Consolidated köper 
produktionsanläggningar i Sandston i Virginia, 
Baltimore och Silver Spring i Maryland, 
Indianapolis och Portland i Indiana, och 
Cincinnati i Ohio. United köper produktions-
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anläggningen i New Orleans i Louisiana. Swire 
köper produktionsanläggningar i Phoenix, 
Arizona och Denver, Colorado.  

IUL befarar att den nya strukturen i USA kan 
leda till organisationsförändringar och omstruk-
tureringar. Vi ber medlemsförbund i USA med 
medlemmar i Coca-Cola att informera oss om 
eventuella förändringar eller konsekvenser för 
jobben eller fackens ställning till följd av det nya 
nationella produktleveranssystemet. 

I Spanien har över 200 Coca-Cola-anställda 
lyckats förhindra nedläggningen av fabriken i 
Fuenlabrada i Madridregionen. Jobben är 
räddade och de kan nu återvända till sin 
arbetsplats. Men arbetsgivaren Coca-Cola 
Iberian Partners beslutade att förvandla 
tappningsanläggningen till ett logistikcentrum 
och de anställda har inte längre samma 
arbetsuppgifter som tidigare. Spaniens federala 
domstol Audiencia Nacional förklarade i oktober 
att Coca-Cola inte behöver återanställa dem på 
de gamla jobben i tappningen eftersom de får 
behålla sina löner och villkor på de nya 
tjänsterna. Arbetarna tänker överklaga den 
federala domstolens beslut. De vill att företaget 
återöppnar några av produktionslinjerna på 
fabriken. 

Coca-Cola Enterprises presenterade sina 
investerings- och omstruktureringsplaner för 
fabriken i Gent i Belgien. Omstruktureringen 
påverkar 122 av 433 jobb. IUL-förbundet 
FGTB-HORVAL förhandlar om en social 
handlingsplan för de uppsagda.  

CCEAG meddelade nedläggningen av fyra 
fabriker, nedskärningar på två andra fabriker 
och högre kapacitetsutnyttjande på de 
återstående anläggningarna i Tyskland. 
Omstruktureringsplanen påverkar över 500 
Coca-Cola-anställda. IUL-anslutna NGG har 
avtalat om en social handlingsplan med bland 
annat frivilliga avgångar, omplaceringar till 
lediga tjänster i företaget, jobbyten med 
kollegor och förtida pensioner som finansieras 
med hjälp av avgångsvederlaget. Detta har lett 
till att 319 anställda lämnat företaget, 128 har 
fått nya arbetsuppgifter och 68 stannar kvar i 
företaget tack vare omplacering eller överföring 
till annat kostnadsställe. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Start för människorättskampanjen 
PepsiSqueeze  

Kampanjen stödjer arbetare på ett lager i Indien 
vars enda kund är PepsiCo. Vi försöker få 
företaget att rätta till missförhållandena för de 

berörda arbetarna som fråntagits sina rättigheter. 
Kampanjens slagord är ”PepsiSqueeze: ingen 
plats för mänskliga rättigheter”. Nytt kampanj-
material och tips för hur det tillgängliga kampanj-
materialet kan användas för att hjälpa de indiska 
lagerarbetarna finns på IUL:s hemsida (på 
engelska) under PepsiCo. 

IUL-medlemmar som deltar i ett globalt möte för 
Pepsicofack som hölls i Genève 29-30/9 lovade 
att fortsätta stödja de indiska arbetarna och lyfte 
fram en rad andra potentiella problem i företaget. 
Budskapet till PepsiCo är enkelt: respektera de 
mänskliga rättigheterna i all er verksamhet och i 
hela leveranskedjan! 

IUL:s sekretariat har utarbetat ett press-
meddelande för den internationella fackliga 
kampanjen ”STOP PepsiSqueeze!”. Vi uppmanar 
medlemsförbunden att främja kampanjen och 
sprida pressmeddelandet till sina medlemmar, 
den bredare arbetarrörelsen (till exempel 
centralorganisationerna) och press och media i 
allmänhet. Kontakta burcu.ayan@iuf.org om du 
vill ha pressmeddelandet och annat material.  

Förutom de nästan 11 000 personer som 
kontaktat PepsiCo direkt i samband med 
kampanjen har allt fler fackförbund ställt sig 
bakom de indiska lagerarbetarna, till exempel: 

 medlemsförbunden på de australiska och 
nyzeeländska dryckes- och livsmedelfackens 
möte 2015 

 medlemsförbund i Benin 

 IUL:s regionkommitté i Asien och Stillahavet 

 Frito-Lay-arbetarna i Dominikanska 
republiken och deras fack SINTRALAYDO  

 IUL:s latinamerikanska regionorganisations 
styrelse 

 IUL:s globala köttkonferens 

 delegaterna som deltar i FAO:s kommitté för 
globalt tryggad livsmedelsförsörjning och 
dess Civil Security Civil Society Forum 

 Sydkoreas kemi- och textilarbetarfack 

 facket på PepsiCo India Holding 

 Unite i Storbritannien 

 IUL:s regionala Europaorganisation EFFAT:s 
turismgren 

 facket Novoprof i Ryssland 

 livsmedelsarbetarna i Ukraina 

 PepsiCo:s indiska fabriksklubbar 

 IUL-förbunden i Unilever  

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/en/
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 IUL-förbunden i Nya Zeeland 

 IUL-förbunden på Färöarna 

 IUL-förbunden i Danmark 

 IUL-JCC:s medlemmar i Japan 

 delegaterna på det globala hotell- och 
turismmötet i Tunisien 

 ryska medlemsförbund 

 IUL-förbundet HRF i Sverige 

 medlemsförbund i Nigeria 

 medlemsförbund i Sydkorea 

 IUL-förbunden i Kanada 

 IUL-förbunden i USA 

Alla har krävt att de sparkade lagerarbetarna 
ska återanställas eller erbjudas nya jobb med 
full kompensation och garantier för att deras 
rättigheter respekteras! Läs mer om deras 
aktioner på www.pepsisqueeze.org.  

Klicka här (på engelska) för att skicka ett brev 
till företaget och kräva att arbetarna 
återanställs. I och med att du skickar 
protestmejlet undertecknar du också ett vykort 
(klicka här för att se vykortet på engelska) som 
vi skickar till företaget vid senare tillfälle. 

PepsiCo frossar i aktieåterköp samtidigt som de 
sparkade lagerarbetarnas familjer svälter. Och 
medan PepsiCo:s vd får en rekordlön kämpar 
de sparkade lagerarbetarna i Indien mot arbets-
löshet och skulder. På lagret där Gautam och 
hans arbetskamrater jobbade innan de fick 
sparken skulle det ta de underbetalda 
arbetarna över 20 350 år att tjäna vad Pepsi-
Cos högsta chef kammade hem förra året. 
Men för att få jobba där igen måste de nu avsä-
ga sig sina mänskliga rättigheter. Läs mer här. 

IUL:s sekretariat uppmanar medlemsförbunden 
att skicka brev till företaget och kräva att 
PepsiCo:s koncernledning löser den utdragna 
konflikten i Indien genom direkta samtal med 
IUL. Skriv till burcu.ayan@iuf.org så får du en 
brevmall som du kan fylla i och skicka till 
PepsiCo.  

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Anheuser-Busch InBev har bjudit 68 miljarder 
GBP (895 miljarder SEK) för huvud-
konkurrenten SABMiller i en affär som skapar 
en transnationell bryggerijätte med en 
årsomsättning på 55 miljarder USD (480 

miljarder SEK). Det nya företaget blir världens i 
särklass största öltillverkare, med nio av världens 
20 ledande ölvarumärken i volym. AB InBev kan 
åläggas att sälja av tillgångar där det finns en 
överlappning med SABMiller. Den mest sanno-
lika utvecklingen är enligt analytikerna att det 
nybildade företaget måste göra sig av med 
SABMillers 58-procentiga ägarandel i Miller-
Coors, möjligen till Molson Coors som idag äger 
42 % av aktierna med rösträtt i samriskföretaget. 
Internationellt är överlappningen mellan de två 
jättarna mindre och därmed minskar problemen 
med konkurrenslagstiftningen. Koncentrationen 
av marknadsandelar är i det perspektivet inget 
stort problem i andra överlappande marknader 
som Ryssland, Ukraina och Storbritannien.  

IUL:s sekretariat inhämtar information från med-
lemsförbund med medlemmar i AB InBev och 
SABMiller rörande affärens eventuella konse-
kvenser för arbetskraften i olika länder. Medlems-
förbunden ska informera burcu.ayan@iuf.org om 
problem som uppstår lokalt till följd av InBev:s 
bud på SABMiller. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberganställda som tillhör UNITE the Union i 
Storbritannien vidtog stridsåtgärder 1/10 2015. 
Nästan 200 tekniker, bryggare, förädlare och 
paketerare deltar i en kontinuerlig övertidsbloc-
kad och en maskningsaktion efter att företaget 
fryst lönerna över hela världen. Läs mer här (på 
engelska). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Heinekenfackens internationella möte 

IUL arrangerar ett internationellt möte för 
Heinekenfack 16-17/2 2016 i Eastbourne i 
Storbritannien. Mejla burcu.ayan@iuf.org om du 
vill veta mer om eller anmäla dig till mötet. 

IUL har besökt Haiti för att utreda problemen 
med fackliga rättigheter på BRANA-bryggeriet, 
som ägs och drivs av Heineken sedan 2012. Det 
främsta problemet är att den lokala arbetsgivaren 
vägrar diskutera enskilda klagomål med facket 
och presenterar ensidigt upprättade dagord-
ningar på mötena. I praktiken innebär detta att 
arbetsgivaren alltså inte erkänner facket helt och 
hållet. Problem som facket vill diskutera är till 
exempel ogiltiga uppsägningar av fackmed-
lemmar och uppsägningarna av arbetare efter en 
arbetsplatsolycka. 

Det finns en skyddskommitté som består av tio 
personer på arbetsplatsen. Men alla medlem-
marna är chefer och facket får alltså inte vara 
med. För att förbättra säkerheten och arbets-

http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=sv
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=952
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miljön har fackmedlemmarna begärt att få vara 
med i skyddskommittén, men arbetsgivaren 
vägrar.  

IUL fortsätter att diskutera problemen i Haiti 
med Heinekens högsta koncernledning i 
Nederländerna i hopp om en lösning. Om 
arbetsgivaren inte rättar till missförhållandena 
övergår vi till mer offentliga aktioner. 

Heineken N.V och CFAO meddelade 25/9 2015 
att man bildat ett samriskföretag i Elfenbens-
kusten, BRASSIVOIRE, som ska tillverka och 
marknadsföra öl i landet. Heineken äger 51 % i 
det nya företaget och CFAO 49 %.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

LSG Sky Chefs 
james.ritchie@iuf.org 

Medlemmar i IUL-anslutna Unite Here går 
vidare med sin kampanj för bättre lön och 
sjukförmåner för flygbolagsanställda, med 
demonstrationer över hela USA. Kampanjens 
krav är att flygbolagen tar ut fem cent extra på 
varje biljett för att bekosta de anställdas 
sjukförsäkringar och vi berättade om den i TNF-
info nr 19.  

Sedan dess har en demonstration hållits mot 
LSG Sky Chefs i samband med en flygmässa i 
Portland Oregon. Ett lokalt tevereportage om 
demonstrationen finns här (på engelska). 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

En långvarig konflikt i Marocko – som började 
med uppsägningen av generalsekreteraren i 
fackförbundet ODT:s Sodexoavdelning 2013 – 
är på väg att lösas efter förhandlingar 6/11 i 
Casablanca mellan IUL, företrädare för ODT 
och Sodexos lokala och centrala ledning. Vi 
rapporterar om utvecklingen på IUL:s och 
Sodexos nästa årliga internationella möte 
som hålls i Paris 19/11.  

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

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

BEL-koncernen 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Efter problem med företaget i Turkiet ägde ett 
inledande informellt möte rum mellan IUL:s 
generalsekreterare och BEL-koncernens högsta 
ledning i Paris. Uppföljningssamtal där IUL:s 

turkiska medlemsförbund Tekgida Is ska delta 
planeras nu till i början av december. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Danones europeiska koncernrådsmöte 2015 
ägde rum 20-23/10 2015 i Genève. Mötet 
fokuserade på omstruktureringsprojektet ”One 
Danone” (”Ett Danone”) som leder till att 653 jobb 
försvinner globalt på hr-, ekonomi- och it-
avdelningarna samt på generalsekretariatet. 
Samtidigt skapas 404 nya tjänster i en ny organi-
sationsmodell för de berörda avdelningarna. 

Ett andra extramöte för information och samråd 
för Europa äger rum 24/11 2015.  

Det första extramötet hölls 15/9 och europeiska 
IUL-förbund som representerar anställda i 
Danone krävde då att Danones ledning helt och 
fullt respekterar det avtal mellan företaget och 
IUL från 1997 som träder i kraft varje gång 
Danone presenterar stora förändringar med 
konsekvenser för jobben i koncernen på någon 
plats i världen. 

En oberoende analys av projektet One Danone 
som beställts av det första extramötet kommer att 
titta närmare på de föregivna orsakerna till den 
planerade globala omstruktureringen, dess 
konsekvenser för jobben och arbetsvillkoren, 
projektets ekonomiska betydelse för Danones 
framtida ekonomiska självständighet och de 
verkliga kostnaderna för planens genomförande. 
En analys som utgår ifrån IUL:s och Danones 
avtal om arbetsmiljö, arbetsvillkor och stress 
kommer även att göras.  

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

IUL-förbund med medlemmar i kanadensiska 
transnationella mejerijätten Saputo har bildat en 
internationell facklig allians. Förbunden som 
ingår i alliansen är ATILRA (Argentina), IBT, 
(USA och Kanada), UNIFOR (Kanada) och 
NUW (Australien). 

En första telefonkonferens hölls 4/11 och 
deltagarna informerade varandra om 
organiserings- och förhandlingsfrågor. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Den 29/8 hölls IUL:s 1:a strategiska 
snabbmatsmöte för region Asien och 
Stillahavet i Filippinerna. I mötet deltog ombuds-
män i snabbmatssektorn från HKCTU i Hong-
kong, AWU i Sydkorea, CSU i Thailand och 
RESPECT i Filippinerna. Mötesdeltagarna 

mailto:james.ritchie@iuf.org
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mailto:burcu.ayan@iuf.org
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delade med sig av erfarenheter, diskuterade 
aktuella kampanjer och presenterade sina 
respektive förbunds kampanjstrategier. På en 
banderoll gratulerade mötet fackföreningen 
UNITE till den framgångsrika kampanjen mot 
nollkontrakt och för regelbundna arbetstider. 

FISKERI  
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Frågan om fisk- och skaldjursföretagens ansvar 
belystes av delegater från IUL och ITF på det 
första internationella forumet för fiskeri-
branschens parter i Vigo i Spanien 8-9/10.  

Den fackliga gruppen betonade att det 
visserligen gjorts framsteg de senaste 20 åren 
för att skydda miljön och fiskbeståndet, men att 
det inte längre är acceptabelt att industrin i 
princip struntar i de grova brotten mot mänsk-
liga rättigheter både till sjöss och på land.  

Fallet med Citra Mina på Filippinerna fick 
tjäna som exempel på att industrin snabbt 
måste åstadkomma en förändring. En kommitté 
diskuterade hur en människorättsdimension 
skulle kunna inrymmas i begreppet ansvarsfullt 
fiske på internationell nivå.  

En grupp experter från ILO och FAO och ett 
antal företrädare för frivilligorganisationer, IUL 
och ITF berättade att en kampanj ska startas 
för att få bukt med de värsta formerna av 
exploatering i industrin. Kampanjen blir föremål 
för ytterligare diskussion på ILO:s treparts 
expertmöte i Oslo 25-26/11. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Efter att IUL-anslutna UFCW kontaktat 
företagets huvudkontor och uppmanat 
ledningen att upphöra med de förkastliga 
tillfälliga anställningar där arbetarna bara får 
betalt när det finns jobb samt att återanställa 
250 personer som sagts upp åkte medlemmar i 
den högsta koncernledningen till Indonesien. I 
skrivande stund har dock inga förändringar 
skett och företaget fortsätter använda osäkra 
anställningar och vägrar återanställa de 
sparkade arbetarna och erkänna deras 
fackförening, FSBL. Efter uppsägningarna har 
Phillips Seafood byggt upp en olaglig 
hembaserad produktion med så kallade 
”minifabriker” där de får maximal produktvolym 
till minimal kostnad. Företaget betalar 
minifabrikernas arbetare lägsta möjliga lön och 
tar inget ansvar för vare sig arbetsmiljö eller 
avfallshantering.  

Den 30/10 marscherade 130 kvinnliga arbetare i 
provinsen Lampung för att demonstrera utanför 
arbetsmarknadsdepartementet och kräva att 
minifabrikerna stängs, jobben flyttas tillbaka till 
den riktiga fabriken och att alla de uppsagda 
arbetarna återanställs på fasta tjänster. Den 
lokala mobiliseringen växer och IUL har nu 
startat en internationell kampanj mot Philips 
Seafood (kontakta kirill.buketov@iuf.org för mer 
information). 

Thai Union 
kirill.buketov@iuf.org 

IUL och de amerikanska medlemsförbunden BIT, 
SEIU och UFCW anslöt sig till Greenpeaces 
kampanj mot destruktiva fiskemetoder (på 
engelska) och arbetskraftsexploatering i Thai 
Union-koncernens leveranskedja.  

Kampanjen drogs igång efter att en utredning 
avslöjat att fiskefartyg bemannades med offer för 
människohandel. Migrantarbetare luras ombord 
och hålls kvar som fångar på rostiga fiskebåtar 
som sedan är ute till havs i upp till tre år utan att 
lägga till. De tvingas arbeta i upp till 22 timmar 
per dag under vidriga förhållanden. De utlovade 
lönerna betalas inte ut, arbetarna misshandlas 
eller bötfälls om de inte är tillräckligt snabba eller 
somnar, och det finns bevis för att några till och 
med mördats för att de vägrat jobba.  

IUL:s internationella möte för fack i 
fiskeindustri och vattenbruk 

Enligt beslut på IUL:s 26:e världskongress 
samlas det första internationella mötet i Oslo 23-
24/11. Över 45 delegater från alla kontinenter är 
anmälda. Värd för mötet är norska livsmedels-
arbetarförbundet NNN. Mötesdokumenten kan 
inom kort laddas ner av IUL-medlemmar från vår 
hemsida (på engelska).  

AROMER OCH DOFTÄMNEN 

International Flavors o Fragrances 
(IFF) 

IUL-förbundet Tekgida-Is började organisera 
arbetarna på IFF:s fabrik i Gebze i Turkiet 22/5 
2015. Förbundet värvade inledningsvis 62 av de 
150 arbetarna och ansökte hos arbetsmarknads-
departementet om tillstånd att förhandla på 
företagsnivå. Arbetsmarknadsdepartementet be-
viljade Tekgida-Is’ ansökan 18/6 2015. 
Departementets beslut överklagades av IFF i den 
lokala arbetsdomstolen. Tekgida-Is försökte utan 
framgång kontakta den lokala arbetsgivaren och 
inledde därför lokala protestaktioner 7/9 2015. 
Sedan dess har 30 fackmedlemmar sagts upp 
utan saklig grund. 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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 6 

Funktionärer från IUL-anslutna FNV har besökt 
Turkiet och träffat de uppsagda arbetarna och 
de fackligt förtroendevalda för att utreda det 
inträffade. FNV upprättade en rapport över 
händelserna och presenterade den för IFF-
ledningen i Nederländerna och USA. Till dags 
dato har de uppsagda inte återanställts och 
arbetsgivaren fortsätter bryta mot de fackliga 
rättigheterna.  

IUL kontaktar nu viktiga IFF-kunder, informerar 
dem om situationen i Turkiet och uppmanar 
dem att kontakta sin leverantör och kräva att 
missförhållandena rättas till.  

Om IFF-ledningen inte agerar kommer IUL och 
medlemsförbunden att vidta ytterligare åtgärder 
över hela världen.  

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Kraft Heinz 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Kraft Heinz lägger ner sju fabriker i USA och 
Kanada som ett led i nedskärningar som 
innebär att 2 600 jobb försvinner. Det motsvarar 
ca 14 % av företagets fabriksanställda i Nord-
amerika. Nedläggningarna som genomförs de 
kommande två åren ingår i en plan för att spara 
1,5 miljarder USD i rörelsekostnader till slutet 
av 2017. Efter nerläggningarna kommer Kraft 
Heinz att ha 41 fabriker i Nordamerika med runt 
18 000 anställda. IUL:s sekretariat pratar med 
nordamerikanska medlemsförbund om att 
utarbeta ett internationellt svar på jobbslakten 
på Kraft Heinz. 

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

Mondelez befinner sig i ett tillstånd av 
permanent omstrukturering som lett till 
tusentals uppsägningar världen över de 
senaste två åren. I förra numret av TNF-info (nr 
22) berättade vi om några av de länder och 
medlemsförbund som drabbats. Och första 
veckan i november presenterade Mondelez 
ytterligare nedläggningar i Portugal (kakor) och 
Ungern (godis). Det mesta av produktionen där 
kommer att flyttas till Tjeckien och Polen.  

Företaget struntar blankt i arbetstagarnas 
rättigheter och försörjningsmöjligheter och bryr 
sig bara om att berika aktieägarna. Nu krävs ett 
globalt svar och IUL har sammankallat en grupp 
medlemsförbund för att utforma och samordna 
ett svar på de ständiga omstruktureringarna. 
Företaget avyttrar sina tillgångar utan att betala 

skatt för det i de berörda länderna eller visa 
någon lojalitet med orterna som drabbas, trots att 
det ofta fått avsevärd hjälp i form av 
skattelättnader och skattebefrielser. Medlems-
förbunden ska undersöka olika politiska och 
fackliga svar på omstruktureringen hålla varandra 
informerade.  

IUL:s sekretariat ska samla in information om vad 
omstruktureringen innebär rent konkret, till 
exempel jobb som försvinner, avtalade jobb-
garantier, företagets investeringar och avyttringar 
och produktionsflyttar. Sekretariatet ska även 
inhämta och informera om erfarenheter av 
samarbeten med civilsamhälle och politiker i 
kampen mot nedläggningar av fabriker och 
produktionslinjer.  

Medlemsförbund som representerar anställda på 
Mondelez uppmanas vidarebefordra relevant 
information – till exempel om kollektivavtal – till 
IUL:s sekretariat. 

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

Framsteg har gjorts i olika rättighetsärenden som 
diskuterades på IUL:s och Nestlés senaste 
formella globala möte, som hölls i Vevey i 
Schweiz 29/10. I förra numret av TNF-info (nr 22, 
september 2015) berättade vi om IUL:s kraftiga 
fördömande av Nestlé Japans inblandning i det 
japanska Nestléfackets inre angelägenheter, 
vilket ledde till att facket upplöstes, lämnade 
Food Rengo och ersattes av en personal-
organisation med starkt minskade rättigheter för 
arbetstagarna. IUL protesterade mot att företaget 
i Japan inte gav Food Rengo möjlighet att rätta 
till den felaktiga information som arbetarna fått. 
Food Rengo säger idag att det finns ca 400 
arbetare som motsätter sig fackets upplösning.  

IUL har pekat på ett tydligt prejudikat från 2013 – 
en överenskommelse som träffades med hjälp av 
OECD:s nationella kontaktpunkt i Japan – och 
krävt att Nestlé garanterar att arbetare hos 
Nestlé Japan som vill fortsätta vara med i facket 
kan utöva sina rättigheter, till exempel genom att 
Food Rengo tillåts träffa dem. 

Företaget kommer inom kort att svara på IUL:s 
formella begäran om att Nestlé ska erkänna varje 
oberoende fackförening som bildas inom 
företaget i Japan och tillåta dem att verka fritt och 
avtalsförhandla med företaget. 

IUL upprepade att vi är allvarligt oroade av att 
Nestlé underlät att göra någon människorätts-
inriktad företagsbesiktning när företaget startade 
sitt samriskföretag med Lotte i Sydkorea. 
Företaget vägrar fortfarande att rätta sig efter 
högsta domstolens beslut från 2013 om ordinarie 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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lön och omstrukturerar nu utan förhandlingar, 
varvid 114 jobb står på spel. IUL har återigen 
krävt att Nestlé använder sitt inflytande för att 
se till att de mänskliga rättigheterna respekteras 
och skyddas i samföretaget med Lotte i 
Sydkorea. 

De amerikanska medlemsförbunden UFCW 
och IBT träffade tillsammans med IUL:s 
generalsekreterare Nestlés nordamerikanska 
ledning 14/10 för ett samtal om företagets 
skyldighet att låta de anställda utöva sin 
föreningsfrihet. Framsteg har gjorts tack vare 
samtalen, och Nestlés koncernledning 
försäkrade att olika verksamhetsdelar i USA 
ska harmoniseras och att det ska finnas en 
policy och en verksamhetssyn på de problem 
som IUL och medlemsförbunden tagit upp. 

IUL och Nestlé har beslutat att sammankalla ett 
möte under minst en heldag i Moskva, troligen i 
februari 2016, med företrädare för Nestlés 
koncernledning, Nestlés lokala ledning, IUL:s 
sekretariat och IUL:s medlemsförbund AIWUR, 
för att undersöka hur förhållandet mellan 
parterna i Ryssland kan ges en mer positiv 
grund att stå på efter problemen nyligen med 
erkännande av facket och löneförhandlingar. 

I Chile har IUL-förbund anklagat företaget för 
att övertala nyanställda att bli medlemmar i en 
odemokratisk fackförening som gått med på att 
försvaga delar av kollektivavtalet till arbets-
givarens förmån. IUL-förbunden i Chile har 
anmält företaget till arbetsdomstolen för att det 
bryter mot arbetsrätten, beter sig fackförenings-
fientligt och inte uppträder seriöst i avtals-
förhandlingar. I skrivande stund väntar vi på ett 
beslut från AD. 

I samband med Maggis återkallande av nudlar i 
Indien nyligen hade IUL:s regionorganisation för 
Asien och Stillahavet kontakt två gånger om 
dagen med Nestlés ledning för att undvika 
massuppsägningar. Sammanlagt 21 linjer i fem 
fabriker stängdes, vilket påverkade 1 956 fast 
anställda och 3 000 kontraktsanställda. 
Samtliga fast anställda omplacerades utan 
någon övertalighet. IUL-region Asien och 
Stillahavet ingrep framgångsrikt i den planerade 
uppsägningen av alla kontraktsanställda och 
säkrade avgångsvederlag för de permitterade 
med återanställningsgarantier utifrån 
anställningstid. Företagsledningen träffade 
Federation of All India Nestlé Employees för 
första gången sedan federationen bildades 
2006 och parterna har idag en rad regelbundna 
möten inplanerade. 

I IUL:s och Nestlés arbetsgrupp för 
jämställdhet har IUL ständigt påpekat att den 
globala standarden måste höjas till nivån i ILO-

konvention 183 så att primära vårdnadshavare 
får 14 veckors betald ledighet och rätt att utöka 
detta med ytterligare sex månaders betald eller 
obetald ledighet utifrån lokala överens-
kommelser. I juni införde äntligen Nestlé en 
sådan policy och kravet att den ska tillämpas 
senast 2018. Där man ännu inte lever upp till 
denna standard uppmanar IUL medlems-
förbunden att genast förhandla med företaget för 
att säkerställa att ILO-konventionens standard 
tillämpas så snart som möjligt.  

Arbetsgruppen lyfter fram Nestlé Oceaniens 
policy om diskrimineringsfria arbetsplatser 
som en förebild. Den har förhandlats fram av 
medlemsförbund i Australien och IUL vill att den 
eller en liknande policy godkänns globalt och 
tillämpas genom förhandlingar med IUL:s 
medlemsförbund.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Ett av IUL:s och IndustriALL:s halvårsmöten 
med Unilever ägde rum i London 30/10. Mötet 
beslutade att avtalet om förebyggande av 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska 
undertecknas formellt och publiceras innan 
utgången av november tillsammans med ett 
gemensamt offentligt uttalande samt information 
till medlemsförbunden. Den slutliga avtalstexten 
godkändes och fastställdes av parterna i oktober. 
IUL kommer att informera medlemsförbunden om 
genomförande och uppföljning på fabriksnivå. 
Detta är i enlighet med kravet på förhandlingar 
mellan fack och arbetsgivare i avtalets 
genomföranderutiner. Unilever gick med på IUL:s 
förslag att fackliga företrädare måste få betald 
ledighet när de utbildas i avtalets genomförande.  

Efter flera konflikter på företag i Unilevers 
leveranskedja – bland annat Crown, Huhtamäki 
och DHL – ska IUL försöka komma överens med 
Unilever om en mekanism och strategi för lösning 
av konflikter om mänskliga rättigheter i Unilevers 
leveranskedja, istället för att som idag hantera 
dem vartefter de uppstår. IUL väntar sig samtal 
om dessa frågor med Unilever på koncernnivå. 
IUL:s aktuella konflikt med PepsiCo om 
rättigheterna för arbetarna på de indiska lager 
vars enda kund är PepsiCo var inte heller enbart 
ett problem i leveranskedjan. Unilever har 
nämligen ett samföretag i drycker med PepsiCo i 
ett antal länder och Unilever är därför direkt 
medansvarigt för missförhållandena.  

Efter att ha utrett anställningssituationen och 
användningen av tillfällig och inhyrd arbetskraft 
inom glass och dryck kommer IUL:s och 
Unilevers arbetsgrupp om hållbara jobb att 
återigen formellt undersöka situationen, denna 

mailto:peter.rossman@iuf.org
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gång i företagets produktionsverksamhet som 
helhet. IUL kommer att för medlemsförbunden 
främja förhandlingarnas centrala betydelse när 
det gäller att skaffa direkta och fasta 
anställningsavtal åt tillfälligt anställda. 

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

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

Under slagordet ”Du är viktig för UTHGRA, 
UTHGRA tar hand om dig” har över 1 200 
hotellstädare träffats på möten och 
workshoppar i UTHGRA:s regi i Argentina 
sedan maj 2015 för att sätta igång kampanjen. 

Det andra strategiska mötet om den globala 
hotellstädarkampanjen för region Asien och 
Stillahavet hölls 11-12/9 i Langkawi i Malaysia 
och samlade 62 deltagare från 15 federationer 
och förbund på nationell nivå från 13 länder för 
en fortsatt uppbyggnad av kampanjen. De 
medverkande facken var överens om att de 
många kurserna, aktionerna och demonstra-
tionerna lett till framsteg, till exempel fasta 
anställningar för tillfälligt anställda städare i 
Pakistan och Filippinerna.  

Deltagarna utvärderade kampanjens nuvarande 
fas och fastställde prioriteringar för en fortsatt 
utveckling. Det handlar bland annat om 
utbildning och att ställa konkreta krav på 
hotellarbetsgivarna rörande en bra arbetsmiljö. 

I Filippinerna inrättade IUL-anslutna 
NUWHRAIN en kampanjkommitté i augusti 
efter att ha gått med i den globala kampanjen 
för hotellstädare. Detta har redan lett till viktiga 
framsteg för lokala fackklubbar på Accors 
Sofitel och Holiday Inn i Manila. Förbundet 
har lyckats avskaffa rumskvoterna för städarna 
på de båda hotellen, arbetspassen får vara max 
åtta timmar, en grupp tillfälligt anställda städare 
har fått fast anställning och fler står förmodligen 
på tur. NUWHRAIN försöker också engagera 
arbetsdepartementet i kampen för bättre villkor 
för städarna i branschen som helhet.  

Den 11 och 19/8 höll IUL-förbunden NUHPSW 
och HAPSSSA två workshoppar i Nigeria för 
att främja hotellstädarkampanjen inom ramarna 
för ett projekt för kvinnliga arbetstagare. Ett 30-
tal deltagare av båda könen medverkade i 
workshopparna och kartlade problematiken för 

dem som arbetar i hotell- och restaurangsektorn. 
De viktigaste fackliga prioriteringarna för 
deltagarna var inrättandet av arbetsmiljö-
kommittéer, tillgång till adekvat personlig 
skyddsutrustning och en minskning av antalet 
rum som ska städas. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Transnationella företag i kött-
sektorn 

IUL:s 3:e globala köttkonferens hölls i Chicago 
i USA 13-14/10 2015 

Deltagarna diskuterade den snabba 
globaliseringen i köttsektorn som alltmer 
domineras av transnationella jättar som vuxit 
genom fusioner och förvärv på senare år. Tolv av 
världens 100 största livsmedelsföretag är 
inriktade på kött. Ettan är brasilianska 
jätteföretaget JBS som idag är verksamt på sex 
kontinenter. Industrins övriga tre jättar är USA-
baserade Tyson och Cargill samt kinesiska 
WH-koncernen. De 15 största företagen har 
sammanlagt 700 000 anställda. 

I många av företagen domineras arbetskraften i 
flera länder av migranter och medlemsförbunden 
på konferensen diskuterade det akuta behovet av 
resurser för organisering av migrantarbetarna. 
Deltagarna befäste den fackliga principen att alla 
arbetare har samma rättigheter oavsett var de 
kom ifrån innan de blev en del av arbetskraften i 
ett givet land.  

IUL har bett medlemsförbunden samla in 
information som kan läggas till grund för en 
bedömning av den fackliga styrkan i de viktigaste 
transnationella köttjättarna. Med hjälp av detta 
kan sedan medlemsförbunden i köttsektorn mäta 
framstegen när vi bygger upp strategier för att 
höja den fackliga organisationsgraden i 
företagen. 

Deltagarna välkomnade förslaget om att IUL ska 
inrätta en köttavdelning med starkt fokus på 
transnationella företag. 
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