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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org  

Bananer 
sue.longley@iuf.org  

Compagnie Fruitiere 
sue.longley@iuf.org 

IUL:s nätverk för afrikanska bananarbetare höll 
sitt tredje möte i Accra 22-24/2 2016. Mötet 
samlade förbund som företräder arbetare från 
den Marseillebaserade transnationella jättens 
verksamheter i Elfenbenskusten, Kamerun och 
Ghana.Ett fältbesök hos Compagnie Fruitieres 
dotterbolag i Ghana Golden Exotic Ltd (GEL) 
ägde rum 22/2. Detta ledde till en diskussion om 
varför det är så få kvinnliga anställda till och med 
i pakteringen, som är den plats i bananindustrin 
där kvinnor oftast arbetar. Det fanns ett stort 
intresse för GEL:s ökade produktion av 
ekologiska bananer och systemet för 
kompostering av plantageavfall. Bägge 
uppfattades som åtgärder som kommer att 
förbättra arbetshälsan och arbetsmiljön för 
arbetarna. GEL har ca 2 500 anställda. 

Deltagarna från Kamerun och Elfenbenskusten 
berättade om framsteg i förhandlingarna med 
företaget sedan de genom IUL:s 
utbildningsverksamhet förenat sina krafter i 
fackliga plattformar. Plattformen hos Plantations 
du Haut Penja (PHP) i Kamerun samlar sex fack, 
och plattformen hos Société de Culture 
Bananière i Elfenbenskusten samlar fyra fack. 
PHP-plattformen berättade att det gått avsevärt 
snabbare att komma överens med arbetsgivaren 
i de årliga löneförhandlingarna. 

Deltagarna fick utredningsrapporter som tagits 
fram av brittiska frivilligorganisationen NGO 
Bananalink om kvinnors roll i den väst- och 
centralafrikanska bananexportindustrin samt 
analyser av arbetsvillkoren i Kamerun och 
Ghana. Rapportexemplar kan beställas från 
sekretariatet.  
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Mötet beslutade att fokus för den framtida 
verksamheten ska vara arbetshälsa och 
arbetsmiljö, kvinnors anställningar, samt att 
bana väg för afrikanska fackföreningars 
medverkan i World Banana Forums 
stundande konferens.  

Socker: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Två IUL-förbund som representerar anställda i 
Illovo Sugars verksamhet i Zambia (Zambia 
Sugar) och Malawi (Illovo Sugar, Malawi) har 
inlett årets förhandlingar med företaget om 
löner och förmåner som utbildning, ledighet och 
traktamenten.  

De aktuella förbunden är oftast de första som 
börjar förhandla av runt sex fack som företräder 
företagets anställda i Malawi, Moçambique, 
Swaziland, Tanzania, Zambia och Sydafrika. I 
Sydafrika sker förhandlingarna inom ramarna 
för den nationella sockerbranschens 
förhandlingsråd och nästa runda planeras äga 
rum vecka 9. 

Fokus på sexuella trakasserier i 
sockersektorn 

Som en fortsättning på det långsiktiga arbetet 
med IUL:s sydafrikanska medlemsförbund 
FAWU:s medlemmar i sockerindustrin 
arrangerade IUL:s socker- och 
palmoljeprojekt (2015-2017) workshoppar 
med inriktning på sexuella trakasserier. 

En av projektets fokuspunkter är FAWU:s 
jämställdhetsforum på Illovo-ägda Sezela Sugar 
Estate. Företaget har en omfattande policy mot 
sexuella trakasserier, men jämställdhetsforumet 
arbetar ändå kontinuerligt och självständigt för 
att göra de anställda oavsett kön eller etnicitet 
medvetna om frågan, som träder alltmer i 
förgrunden när kunskapsnivån höjs och 
personalen – i synnerhet kvinnor – uppmuntras 
att prata om det.  

Sezelas jämställdhetsforum stödjer aktivt IUL:s 
socker- och palmoljeprojekt genom att dela 
med sig av sina erfarenheter till andra delar av 
FAWU som är inriktade på socker, till exempel 
sockerrörsodlingar.  

Läs mer här: South Africa: Confronting sexual 
harassment in the sugar sector: Joint work with 
FAWU (Chapter II) (på engelska). 

 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett antal arbetare på Coca-Colas 
koncentratfabrik i Ballina i Irland har valt att gå 
med i IUL-förbundet SIPTU. Arbetsgivaren 
svarade blankt nej på SIPTU:s begäran om ett 
möte å de berörda arbetarnas vägnar. IUL 
uppmanade medlemsförbund med medlemmar i 
Coca-Cola att skriva till företagets globalt 
ansvariga för arbetstagarnas rättigheter och 
kräva att Coca-Cola gör vad som krävs för att 
den irländska arbetsgivaren ska respektera 
SIPTU-medlemmarnas föreningsfrihet och 
kollektiva förhandlingsrätt. IUL tackar de 
medlemsförbund i Frankrike, Japan, Kanada, 
Uruguay, Ghana, USA, Mexiko, Indien, Tunisien, 
Kroatien, Guatemala, Sverige, Belgien, Tyskland, 
Ryssland, Finland och Tanzania, som skickat 
protestbrev till Coca-Cola. Företaget har alldeles 
nyligen visat tecken på att ta itu med saken. 

Arbetare på två av Coca-Cola Refreshments 
(CCR) fabriker i Chicago-området som är 
organiserade av IUL-anslutna Teamsters 
strejkade 3/12 2015 och demonstrerade i 27 
dagar. Ett preliminärt avtal nåddes 29/12. 
Medlemmarna i Teamstersklubben Local 727 
röstade med överväldigande majoritet ja till 
ratificeringen av ett treårigt avtal med CCR på 
båda fabrikerna 10/1 2016. Avtalet innehåller 
årliga löneökningar, retroaktivitet och bättre 
sjukförsäkring och sociala förmåner för 319 
produktions- och lageranställda och chaufförer. 
Läs mer här (på engelska). 

Första veckan i februari 2016 röstade en 
majoritet av medlemmarna i IUL-förbundet FCCU 
SENTRO i Filippinerna ja till att strejka mot 
arbetsgivarens lönestöld. De senaste tolv 
månaderna förlorade de anställda på Coca-Cola 
FEMSA:s tappningsanläggningar och 
distributionscentraler i hela Filippinerna stora 
delar av lönen för att arbetsgivaren räknat fel på 
antalet arbetade timmar, gjort felaktiga avdrag 
och inte betalat för övertid. Läs mer här (på 
engelska). 

Genombrott för kvinnor på arbetsmarknaden i 
Pakistan 

När Coca-Cola Pakistan 2016 anställde tre 
kvinnliga gaffeltrucksförare var det ett stort 
genombrott för kvinnor på landets 
arbetsmarknad. Det är första gången någonsin 
som kvinnor kör gaffeltruck i landet. Det är en 
triumf för pakistanska livsmedelsarbetar-
federationen PFWF och ett viktigt prejudikat mot 
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arbetsgivarens försök att bortförklara varför så 
få kvinnor anställdes på 
tappningsanläggningarna. Läs mer här (på 
engelska). 

På samrådsmötet nyligen mellan Coca-Cola 
Belgiens ledning och IUL-förbundet FGTB-
Horval om omstruktureringsplanen efterlyste 
arbetsgivaren större flexibilitet. IUL-förbunden 
uppmanar Coca-Cola att dra tillbaka sina 
orimliga krav på flexibilitet från de anställdas 
sida, respektera personalens behov av balans 
mellan arbetsliv och privatliv samt säkerställa 
att samtliga Coca-Colas anställda fortsätter att 
ha tillgång till sina nuvarande rättigheter. Läs 
mer här (på engelska). 

Genom Atlantaprocessen och påtryckningar på 
företaget har Coca-Colas ledning i Kambodja 
erkänt IUL-anslutna federationen för livs-
medelsarbetare och serviceanställda CFSWF 
och inlett samtal om omplaceringarna från den 
befintliga fabriken till fabriken som nu byggs. 

I Sydafrika beslutade Gutsche Family 
Investments, Coca-Cola Co. KO 0.50 % och 
SABMiller att slå samman sina 
läsktappningsverksamheter i november 2014. 
Det lokala konkurrensverket sa först nej till 
affären i över ett år men gick till slut med på 
fusionen på villkor att parterna säger upp max 
250 personer. Sammanslagningen träder i kraft 
ca 18 månader efter att den kungjorts. 

Nästa möte mellan IUL och The Coca-Cola 
Company (den så kallade Atlantaprocessen) 
planeras äga rum 12/5 2016 på Coca-Colas 
huvudkontor. Informera sekretariatet om 
eventuella arbetsrättsproblem eller läges-
rapporter/uppföljningar som ni vill att vi tar upp 
med TCCC på mötet genom att mejla 
burcu.ayan@iuf.org senast 8/4 2016. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

IUL har i två år krävt att ett antal arbetare på ett 
lager i den indiska delstaten Västbengalen 
ska återanställas med garantier för och full 
tillgång till sina rättigheter. Lagret drivs av 
Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RFKL) och 
dess enda kund är PepsiCo.  

Konflikten mellan IUL och PepsiCo är ännu 
olöst, trots samtal mellan IUL och PepsiCo 
under 2015, inlämnandet av en formell protest 
hos OECD:s nationella kontaktpunkt i USA och 
medlingsförsök i Washington DC i den 
amerikanska nationella kontaktpunktens regi till 
följd av klagomålet.  

Tills en lösning har nåtts som är rättvis för de 
drabbade arbetarna fortsätter IUL att hålla 

PepsiCo helt och fullt ansvarigt för de aktuella 
människorättsbrotten i företagets leveranskedja i 
Västbengalen i Indien. 

Det nationella och internationella fackliga stödet 
växer stadigt för arbetarna på PepsiCo-lagren i 
Västbengalen, som fick sparken efter att de bildat 
en fackförening 2013. Solidaritetsaktioner för de 
felaktigt uppsagda indiska lagerarbetarna har 
nyligen genomförts av det sydkoreanska 
livsmedelsarbetarförbundets medlemmar och 
migrantarbetare, Nestléfack i Ryssland, unga 
arbetstagare i Asien-Stillahavet, IUL-förbund och 
IUL:s kvinnokommitté i Ukraina samt av 
Heinekenförbund.IUL-anslutna FGTB HORVAL 
informerade sina förtroendemän om den aktuella 
kampen i Indien på ett möte för region 
Västflandern och uppmanade medlemmarna att 
skicka vykort till stöd för den internationella 
kampanjen ”STOP PepsiSqueeze!”. Läs mer om 
dessa aktioner på www.pepsisqueeze.org. 

Arbetsplatsombud från FIRST Union och E tū 
träffade PepsiCo Nya Zeelands (Bluebird Foods) 
högsta ledning på ett av samrådskommitténs 
ordinarie möten och tog upp frågan om de 
aktuella missförhållandena i Indien. Företaget 
uppmanades att återanställa arbetarna och 
garantera deras rätt att bilda fackförening utan 
fruktan för repressalier. 

Förtroendevalda i UNIFOR tog upp problemen i 
Indien med PepsiCo Kanadas ledning i samband 
med avtalsförhandlingarna och överlämnade en 
kopia av brevet UNIFOR skickat till Indra Nooyi. 
Företaget lovade att påtala frågan på New York-
kontoret. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

I Sydafrika kan ett bredare offentligt fokus på ett 
antal frågor – bland annat svarta sydafrikaners 
rättigheter som arbetstagare – leda till att AB 
InBev får vänta från 12-18 månader eller ännu 
längre på grönt ljus för köpet av SAB i landet. Det 
är en långsammare och mödosammare process 
än i USA, Europa och Kina. 

Den sydafrikanska fackliga federationen 
COSATU och IUL-förbundet FAWU planerar att 
använda en strategi där de mobiliserar inte bara 
SABMillers anställda utan också företagets 
leverantörer. Läs mer här och här (på engelska). 

Affären – där AB InBev köper SABMiller för 105 
miljarder USD – innebär bland annat att 
SABMiller säljer sitt aktieinnehav i MillerCoors till 
Molson Coors. I september 2015 meddelade 

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/681
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MillerCoors att företaget planerar att i 
september 2016 lägga ner sitt bryggeri i Eden i 
North Carolina i USA, som organiseras av 
IUL-anslutna Teamsters. Nedläggningen skulle 
leda till att 520 jobb försvinner. 

IUL uppmanade medlemsförbund med 
medlemmar i SABMiller, MillerCoors och 
Molson Coors att skicka protestbrev till vd:arna 
för de tre företagen och kräva att de river upp 
beslutet att lägga ner det prisbelönade 
bryggeriet i Eden. IBT tackar IUL-förbund i 
Argentina, Ryssland, Colombia, Italien, 
Nederländerna, Tyskland, Japan, USA och 
Latinamerikaregionen (å sydamerikanska med-
lemsförbunds vägnar) för att de visat solidaritet.  

IUL:s sekretariat inhämtar information från 
medlemsförbund med medlemmar i AB InBev 
och SABMiller rörande affärens eventuella 
konsekvenser för arbetskraften i olika länder. 
Medlemsförbunden ska informera 
burcu.ayan@iuf.org om problem som uppstår 
lokalt till följd av affären. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Asahi har lagt ett bindande bud på att köpa 
Peroni, Grolsch och Meantime från SAB Miller. 
ABI har ännu inte officiellt tackat vare sig ja 
eller nej till budet från Asahi. 

Bryggeriarbetarfacket på Asahi i Japan ingår i 
IUL-anslutna Food Rengo. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 16-17/2 2016 arrangerade IUL i 
Storbritannien det 1:a internationella mötet 
för Heinekenfack. På mötet diskuterades 
planer för hur organisationsgraden i Heineken 
ska höjas, främjandet av en gemensam strategi 
för att säkra fullständiga fackliga rättigheter och 
facklig förhandlingsrätt för IUL-förbund i 
Heineken. Mejla burcu.ayan@iurf.org om du vill 
veta mer om vad som beslutades på mötet. 

Fyra kontraktsarbetare på Heinekens fabrik i 
São Paulo i Brasilien dog och ytterligare en 
skadades när en panna exploderade i samband 
med reparation 28/1 2016. Trots att arbetet i 
anläggningen faktiskt återupptogs åtta dagar 
efter olyckan har IUL-anslutna brasilianska 
livsmedelsarbetarförbundet CNTA ännu inte fått 
se vare sig den rapport som företaget beställde 
eller rapporterna från arbetsmarknads-
departementet, brandkåren och polisen. Läs 
mer på engelska, spanska eller franska. 

IUL fortsätter att diskutera problemen i Haiti 
med Heinekens högsta koncernledning i 

Nederländerna i hopp om en lösning. Företaget 
vill fortfarande inte sätta sig i direkta samtal med 
IUL och kommunicerar endast via e-post. 
Företagsledningens agerande kommer sannolikt 
att leda till ytterligare offentliga aktioner. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

En gemensam delegation från IUL och Sodexo 
besökte företagets arbetsplatser i delstaten Tamil 
Nadu i Indien 21-24/2. Syftet med resan var att 
säkra tillgången till de rättigheter som garanteras 
i IUL:s och Sodexos internationella ramavtal.  

Arbetsplatserna som besöktes är Sodexokontrakt 
med Flextronics, Renault Nissan och Nokia. IUL-
företrädarna fick också träffa Sodexoanställda 
migrantarbetare i deras boenden. Efter att 
arbetsgivaren presenterat IUL-företrädarna för 
migrantarbetarna lämnade arbetsgivaren dem 
ifred med varandra. Även Sodexoanställda som 
arbetar på Apollo Tires fick träffa IUL-
företrädarna på sitt boende. 

Sodexo och IUL ska tillsammans skriva en 
rapport där både arbetsgivarens och de 
anställdas svar på delegationens frågor 
redovisas. De anställdas svar pekar på ett antal 
viktiga problem som måste hanteras, och 
parterna behöver besluta om förändringar för att 
säkerställa att Sodexos anställda i Indien får full 
tillgång till de rättigheter som föreskrivs i avtalet 
mellan IUL och Sodexo.  

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Mejeriavdelningen fokuserar på att bygga upp 
och stärka den fackliga organiseringen i viktiga 
transnationella mejeriföretag och regelbundet 
följa upp hur organisationsgraden utvecklas, 
anläggning för anläggning. Som ett led i denna 
bredare strategi arbetar medlemsförbunden 
tillsammans för att upprätta internationella 
fackliga allianser inom valda företag, där de kan 
informera varandra om förhandlingsstrategier, 
kämpa mot osäkra jobb och ömsesidigt stödja 
varandras organiserings-verksamhet. Fackliga 
allianser har nyligen upprättats i Saputo och Arla. 

Med hjälp av vårt australiensiska 
medlemsförbund NUW skapar IUL nu en 
gemensam webbplats där IUL-anslutna 
mejeriförbund kan hitta information om 
kollektivavtal samt ställa och besvara frågor. 

IUL:s mejeriavdelnings 4:e internationella 
konferens hålls i Kapstaden i Sydafrika 24-26/5 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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2016 . Deltagarna på konferensen får 
lägesrapporter om organiseringen i viktiga 
transnationella företag och i leveranskedjan och 
kommer att jobba med att planera hur 
organisationsgraden kan höjas genom 
målinriktat arbete och ömsesidiga, konkreta och 
solidariska stödinsatser. 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 

Den 2/2 2016 stod IUL:s danska medlems-
förbund 3F värd för ett möte för IUL-förbund 
med medlemmar i Arla. Deltagarna beslutade 
att upprätta en internationell allians för 
Arlafack där de kan dela information, 
samordna insatser inriktade på att försvara 
fackliga rättigheter samt tillhandahålla praktiskt 
stöd i den fackliga organiseringen.  

Preliminära möten med Arla bekräftar att 
företaget erkänner IUL som facklig motpart. 
IUL:s sekretariat ska tillsammans med en 
representativ grupp medlemsförbund träffa Arla 
Foods på regelbundna och strukturerade 
formella möten. Det första planeras äga rum 
14/4 2016. Den överdrivna användningen av 
osäkra anställningar – i synnerhet i 
Storbritannien och Finland – är en av de frågor 
som då kommer att diskuteras. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Förhandlingar mellan Danone och ett litet team 
från IUL:s sekretariat som påbörjades i mars 
2015 har lett till ett internationellt avtal om 
anständiga anställningar för att förbättra 
skyddet för fasta jobb, begränsa användningen 
av ej fast anställd personal och stärka 
tillgången till rättigheter.  

Efter att avtalstexten granskats och ändrats av 
den grupp IUL-förbund som träffar Danone 
inom ramarna för våra halvårsvisa möten 
mellan fack och arbetsgivare har den 
presenterats för alla IUL-förbund med 
medlemmar på Danone för deras god-
kännande. Avtalet undertecknades i Paris 15/3 
2016. IUL anser att avtalet är ett betydande 
framsteg i vår kamp för att begränsa och vända 
tillväxten av osäkra anställningsformer. 

Kontrollen av IUL:s befintliga avtal med 
Danone 

IUL och Danone besökte två fabriker i 
Ryssland tillsammans 1-2/12 2015: Petmol i 
Sankt Petersburg, en före detta Unimilk-fabrik 
som köptes av Danone 2010 och är 
organiserad av AIWU; och Chekhov-fabriken 
utanför Moskva, som är organiserad av 
Novoprof. Danone Rysslands ledning 

presenterade en egenutvärdering av avtalets 
tillämpning, där tre områden pekades ut för 
förbättring. Egenutvärderingen ledde till en 
diskussion som är en bra grund att bygga vidare 
på i framtida samtal mellan fack och 
arbetsgivare. IUL:s och Danones kontrollgrupp, 
Danone Rysslands ledning och fackförbunden 
var överens om att det skulle vara bra att ordna 
ett uppföljningsbesök under 2016. 

Uppföljningsbesöket i Ryssland planeras äga 
rum i november 2016. Andra länder som vi 
planerar att besöka under 2016 är Brasilien i 
april (senarelagt från november 2015), Irland i 
juli och Indien i september. 

För att skapa medvetenhet om rättigheterna i 
IUL:s avtal med Danone producerar IUL för 
tillfället en broschyr som ska spridas till 
medlemsförbund med medlemmar i Danone. IUL 
och Danone utformar dessutom tillsammans en 
serie affischer om avtalet, som så småningom 
ska anslås på företagets fabriker och kontor 
världen över. 

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 

Alliansen för Saputofack håller sin andra 
telekonferens 23/3 2016. Medlemsförbunden 
kommer då att ge lägesrapporter från 
avtalsförhandlingarna, lyfta fram eventuella 
tendenser inom företaget vad gäller 
arbetsplatsproblem, och diskutera vad 
mejeriavdelningens stundande internationella 
konferens eventuellt innebär för fördelar för att 
samordna och stärka arbetet i Saputo. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

I december 2015 presenterade sydkoreanska 
facket AWU en enkät som visar att McDonald’s’ 
lönestölder i landet kan uppgå till så mycket som 
7,2 miljoner USD. Den undersökta McDonald’s-
personalen uppgav att de regelbundet arbetar 
tjugo minuters obetald övertid per skift. För-
bundet kräver att tiden för att klä om till eller från 
företagets uniform ska betraktas som arbetstid. 

Tidigare i år informerade ledningen på 
McDonald’s-restaurangen i centrala Milano i 
Italien den tjänstgörande personalen att 
restaurangen skulle läggas ner nästa dag och att 
46 av de 50 anställda skulle omplaceras. De 
övriga fyra – två fackmedlemmar och två 
förtroendevalda – sparkades. De italienska IUL-
förbunden Filcams-Cgil, Ficascat-Cisl och 
Uiltucs-Uil slog tillbaka med en rad 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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demonstrationer och stämde McDonald’s Italien 
för olovlig antifacklig verksamhet och olaga 
uppsägning av de fyra fackligt aktiva. Den 
12/11 2015 fastställde arbetsdomstolen dessa 
lagbrott och beordrade McDonald’s att 
omedelbart återanställa de fyra fack-
medlemmarna som sparkats 20/7. 

Sbarro 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL-anslutna Novoprof stödjer och organiserar 
personalen på internationella snabbmatskedjan 
Sbarros restauranger i Moskva, som inte fått 
betalt sedan juli 2015.  

Den 24/12 2015 bildade personalen en 
fackförening som gick med i Novoprof och 
överlämnade sina krav på utbetalning av 
innestående lön, fackligt erkännande och fast 
anställning till det ryska holdingbolaget 
Hospitality Planet, som är franchisetagare för 
den amerikanska kedjan i Ryssland och OSS, 
de baltiska länderna och Central- och 
Östeuropa. När kraven tillbakavisades 
demonstrerade Novoprof utanför holdingbolaget 
och stödde en arbetsnedläggelse 7/1 2016. 
Facket har inlämnat ett klagomål hos den ryska 
riksåklagaren. 

3:e internationella dagen för snabbmats-
anställda, 14/4 2016 
Sedan 2014 har snabbmatsanställda i över 30 
länder slutit upp bakom en växande 
internationell kampanj till stöd för 
snabbmatsanställda över hela världen. Det har 
bland annat handlat om organiseringsinsatser i 
olika regioner för att hantera problem som 
lönestöld, nollkontrakt, låga löner, osäkra 
anställningar och rätten att bilda en 
fackförening. Till stöd för dessa kampanjer och 
för de snabbmatsanställda som kämpar och 
organiserar sig fackligt i många länder 
uppmanar IUL återigen alla medlemsförbund – i 
synnerhet dem med medlemmar i 
snabbmatssektorn – att 14/4 2016 ansluta sig 
till aktionerna i samband med den 3:e 
internationella dagen för snabbmats-
anställda och i demonstrationer och protest-
möten, gärna utanför lokala nationella eller 
internationella snabbmatsrestauranger, upp-
märksamma de snabbmatsanställdas allmänt 
usla villkor. 

FISKERI  
kirill.buketov@iuf.org 

Det 1:a internationella mötet för fack i 
fiskeindustri och vattenbruk ägde rum i Oslo 
23-24/11 2015 med norska livsmedelsarbetar-
förbundet NNN som värd. Deltagarna diskute-

rade potentiella metoder för kampanjer och 
organisering av anställda i viktiga företag i 
sektorn. Mötet inrättade en arbetsgrupp som ska 
utveckla samordningen av kampanjer i sektorn 
och sätta föreningsfriheten i centrum för 
diskussionen om människorättsbrott och arbets-
kraftsexploatering i sektorn. Mötet lämnade ett 
bidrag till solidaritetsfonden för de arbetare i 
Filippinerna som slåss för sina rättigheter och för 
att återanställas av Citra Mina. Mötet antog en 
motion för att stödja deras kamp. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Den 13/11 2015 uppmärksammade fackmed-
lemmar och deras familjer tvåårsdagen av sin 
kamp genom att marschera 18 kilometer från 
Citra Mina-fabriken till stadshuset i General 
Santos (på engelska). 

Den tvååriga konflikten har gjort Citra Mina ökänt 
världen över för att vara ett socialt destruktivt 
företag. Företagets uppträdande var också 
föremål för diskussion på ILO:s treparts 
expertmöte om arbetskraftsexploatering i 
fiskerisektorn (Oslo, 25-26/11 2015), där en 
företrädare för SENTRO, Emilio Pana, lyfte fram 
de långvariga kränkningarna av arbetstagarnas 
rättigheter. Efter en samordnad insats av IUL:s 
och ITF:s gemensamma delegation blev mötets 
slutsats att det främsta problemet i sektorn är 
bristen på föreningsfrihet och att första steget 
mot ”anständigt arbete” bör vara tillämpningen av 
arbetstagarnas rätt att bilda fackföreningar. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

USA-baserade företaget Phillips Seafood har 
svarat på den internationella kampanjen för 
återanställning av felaktigt uppsagda arbetare 
och fackligt erkännande med att upprätta en 
företagskontrollerad fackförening på sin fabrik i 
Lampung i Indonesien. 
Nästan 7 000 brev har skickats till stöd för 
arbetarna via den webbsida för 
solidaritetsaktioner som IUL:s sekretariat byggt. 
Kampanjen är fortfarande aktiv och du kan göra 
din röst hörd här (på engelska). 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4611
http://www.iuf.org/w/?q=node/4611
http://www.iuf.org/w/?q=node/4611
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=956
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Les Conserveries Marocaines – 
DOHA 

kirill.buketov@iuf.org 

Över 500 arbetare i den marockanska staden 
Agadir har strejkat sedan mars 2015 på DOHA, 
som ingår i den rika BICHA-koncernen. DOHA-
arbetarna är till 95 % kvinnor och producerar 
konserverad fisk och andra varor som 
exporteras världen över. 

Företaget hämnades genom att bryta mot 
arbetsrätten och anställa 500 nya arbetare, 
stämma 51 fackligt aktiva på skadestånd och 
kräva fackföreningens ledare Rahmoun 
Abdellah på 3 000 000 MAD (278 000 EUR) i 
skadestånd. Eftersom Abdellah inte kan betala 
böterna beordrade domstolen att hans lägenhet 
skulle beslagtas. Fackföreningen har sittstrejkat 
och demonstrerat i solidaritet med Abdellah 
medan hans fall har överklagats i olika 
instanser som skandalöst nog har godkänt 
beslagtagandet. 

Den 23/3 2016 deltog IUL:s fiskerisamordnare 
tillsammans med CDT:s medlemmar i 
domstolsförhandlingarna i Inezgane. I närvaro 
av internationella observatörer beslutade 
domaren att skjuta upp slutförhandlingarna till 
15/4. Internationella solidaritetsaktioner kan få 
stor effekt i det här fallet. IUL kommer att 
uppmana medlemsförbunden att kontakta 
lokala marockanska beskickningar och skriva 
formella protestbrev till myndigheterna. 

Vill du läsa mer och delta i webbkampanjen till 
stöd för CDT-medlemmarna? Klicka här (på 
engelska). 

Mänskliga rättigheter i den globala fisk- och 
skaldjursindustrin: en arbetstagarrapport 

På uppdrag av IUL-mötet i Oslo har 
sekretariatet börjat skissa på en 
människorättsrapport för fiskeindustrin. I 
rapporten ska de aktuella brotten mot 
föreningsfriheten och arbetstagarnas rättigheter 
i fiskeföretagen kartläggas. Den kommer att 
presenteras för ILO, FAO och EU och utgöra 
underlag för en diskussion om avsaknaden av 
regelverk som skyddar arbetstagarnas 
rättigheter på företag som är verksamma i detta 
snabbväxande segment inom 
livsmedelsindustrin. Medlemsförbund som vill 
ha med uppgifter i rapporten ska kontakta 
kirill.buketov@iuf.org. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Medlemsförbund världen över kämpar mot den 
ständiga omstrukturering, outsourcing och 
utflyttning av produktionslinjer som blir resultatet 
av Mondelez’ hänsynslösa jakt på att sänka sina 
kostnader och – följaktligen – förstöra 
anständiga, fackligt organiserade jobb.  

På initiativ av en grupp medlemsförbund har IUL 
gett spridning åt ett solidaritetsuttalande med 
medlemsförbunden där vi lovar att göra allt som 
står i vår makt för att ömsesidigt stödja och 
skydda våra medlemmars rättigheter och välfärd. 

IUL-förbund har lovat att stödja vårt 
amerikanska medlemsförbund BCTGM i en 
utdragen strid med Mondelez om flytten av 600 
fackligt organiserade jobb från Chicago till 
Salinas i Mexiko. BCTGM har dragit igång en 
stor kampanj för att stoppa flytten av de fackligt 
organiserade jobben. I kampanjen medverkar 
även IUL, amerikanska fack som ingår i AFLCIO, 
lokala och nationella politiker, lokala grupper, 
religiösa ledare och konsumenter.  

Samtidigt har förhandlingarna mellan Mondelez 
och BCTGM om det övergripande kollektivavtalet 
brutit samman sedan företaget vägrat att ersätta 
den nuvarande pensionsplanen, vilket skadar de 
anställda.  

Den 3/3 2016 gick medlemmar i IUL-förbunden 
SIPTU och Unite i Irland ut i strejk på Mondelez’ 
Cadburyfabrik i Coolock i en konflikt om 
outsourcing av jobb. Företaget tänker outsourca 
17 direktanställda lagerarbetare, och 350 
fackmedlemmar på fabriken strejkar tills företaget 
river upp sitt beslut. I skrivande stund har 
irländska arbetsmarknadsmyndigheten kallat 
företaget och facken till ytterligare samtal. 

IUL planerar att arrangera ett möte för 
Mondelezfack fjärde kvartalet 2016. 

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

Företrädare för IUL:s sekretariat och IUL:s 
Moskvakontor träffade Nestlés koncernledning 
och ryska ledning i Moskva 17/2 2016 för att 
säkerställa att de fackliga rättigheterna 
respekteras i Ryssland och främja goda 
relationer mellan parterna. IUL-delegationen 
krävde att företaget erkänner att Nestléfacken i 
Ryssland är legitima företrädare för sina 
medlemmar i alla arbetsplatsfrågor och att Nestlé 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=979
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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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måste förhandla med dem om bland annat 
löner i en avtalsprocess.  

Nestléfacken har ständigt bollats mellan den 
lokala ledningen och den nationella ledningen 
och tillbaka igen när de försökt förhandla om 
löner.  

Som vi berättade i TNF-info nr 23 meddelade 
Nestlé 2015 att företaget ska rätta sig efter ILO 
Convention 183 om moderskapsskydd som 
ger rätt till 14 veckors betald mammaledighet. 
Tillämpningen av denna policy i USA har hittills 
inte levt upp till konventionen och våra 
medlemmar har blivit tillsagda att de måste 
använda sina sparade semester- och sjukdagar 
innan de kan börja fylla på med 
mammaledighet i upp till 14 veckor. IUL har 
kontaktat företaget på koncernnivå för att 
klargöra vad policyn innebär och kräva att den 
tillämpas konsekvent. 

För att främja jämställdhetsarbetet på Nestlé 
presenterade IUL ett avtalsutkast på ett möte 
för den gemensamma arbetsgruppen för 
jämställdhet 14/1 2016. Avtalsutkastet skulle 
formalisera det gemensamma åtagandet att 
främja en arbetsmiljö som stärker jämställd-
heten och är fri från diskriminering, trakasserier 
och mobbning. 

Uppbackade av samtal mellan IUL och Nestlé 
på regional nivå undertecknade Nestlé 
Hongkong och de Nestléanställdas fack i 
Hongkong ett avtal om erkännande 20/1 2016. 
Det är det andra av två sådana avtal i 
Hongkong och följer på ett liknande avtal som 
IUL-medlemmar tecknat med Coca-Cola.I 
Indonesien sammanträdde ledningarna för alla 
fem Nestléfack i tre dagar 22-24/1 2016 och 
förberedde sig för en diskussion med företaget 
om ett landsomfattande avtal som ska innehålla 
en nationell löneskala, pensionsplan, 
sjukförsäkring och politiska bestämmelser. 
Målet är att ett landsomfattande ramverk ska 
vara på plats senast första veckan i juli 2016. 

Som vi berättade i förra numret av TNF-info har 
Nestlé Japan lagt sig i det japanska 
Nestléfackets inre angelägenheter, vilket har 
lett till att merparten av medlemmarna röstat för 
att upplösa fackföreningen och bilda en 
medarbetarorganisation. Men många 
medlemmar motsatte sig upplösandet och Food 
Rengo försöker nu kontakta dessa arbetare för 
att åter bilda en fackförening. Nestlé Japan har 
vägrat ge Food Rengo tillträde till sina 
anläggningar och IUL har lovat att hjälpa Food 
Rengo med detta så att de anställda fritt kan 
utöva sina rättigheter. Frågan kommer att 
finnas med på dagordningen för IUL:s nästa 
möte med Nestlé 3/6 2016. 

På Nestlés europeiska koncernråds möte i 
Lausanne 26-27/11 2015 antog de fackliga 
delegaterna ett uttalande om flyktingkrisen i 
Europa och lovade att sprida det på 
arbetsplatserna och via fackets kommunika-
tionskanaler. Uttalandet poängterar vikten av 
enighet, solidaritet och medkänsla – värderingar 
som är grundläggande för fackfö-reningsrörelsen 
– samt fackets centrala roll i att främja rättvisa, 
opartiskhet och integration. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Avtal om förebyggande av sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen 

De 26/1 2016 undertecknade IUL och IndustriAll 
ett avtal med Unilever om förebyggande av 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Läs hela 
texten här. 

Avtalet med Unilever är det andra internationella 
fackliga avtal om sexuella trakasserier som IUL 
förhandlat fram sedan avtalet 2013 med 
bananproducenten Chiquita. 

I det gemensamma åtagandet erkänns sexuella 
trakasserier som ett allmänt problem på och 
utanför arbetsplatsen. Trots att ILO definierar 
sexuella trakasserier som ett slags 
könsdiskriminering och det är olagligt i många 
länder är fenomenet svårt att hantera effektivt. 

Avtalet ger en tydlig, heltäckande definition av 
sexuella trakasserier som säkerställer att 
Unilevers ledning på varje nivå och samtliga 
anställda – inklusive anställda som hyrs in från 
bemanningsföretag – är fullt medvetna om vad 
som menas med sexuella trakasserier. Rutiner 
föreskrivs för att anställda ska veta hur de gör för 
att påpeka eventuella problem och våga 
rapportera missförhållanden. Konkreta åtgärder 
specificeras som företaget måste följa i händelse 
av klagomål. Och detaljerade riktlinjer 
presenteras för den gemensamma tillämpningen 
av åtagandet på samtliga Unilevers arbetsplatser 
och för bedömning av effektiviteten. 

Enligt avtalet ska lokala samtal om tillämpningen 
ha påbörjats efter undertecknandet 26 januari 
och vara avslutade innan årsskiftet. IUL planerar 
att ta fram kursmaterial och annat material som 
ett komplement till tillämpningsprocessen, att 
samarbeta med medlemsförbunden rörande 
tillämpningen och gemensamt följa upp 
utvecklingen genom regelbundna möten och 
kontakter mellan IUL, IndustriAll och Unilever. 

IUL uppmanar medlemsförbund på Unilever att 
kontakta den lokala arbetsgivaren och se till att 
tillämpningen sker i enlighet med avtalet samt 

mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/no/Unilever/1%202016%20IUL-IndustriAll-Unilever%20gemensamt%20atagande%20for%20att%20forebygga%20sexuella%20trakasserier.pdf
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informera sekretariatet om vad som sker i detta 
avseende. Hör av dig till sekretariatet om du vill 
veta mer eller behöver hjälp.  

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 

IUL deltog i en workshop inom ramarna för det 
globala initiativet för hotellstädare som hölls i 
Brasilien 21-22/1 2016. Första delen var 
inriktad på arbetsmiljö. Den andra delen 
handlade om den fackliga verksamheten på 
området och hur arbetsvillkoren på 
arbetsplatsen kan förbättras genom avtalsför-
handlingar med företagen. Workshoppen 
arrangerades av vårt brasilianska 
medlemsförbund CONTRACTS med stöd av 
AFL-CIO:s solidaritetscentrum och IUL-anslutna 
Unite Here. 

Som ett direkt resultat av den globala 
hotellstädarkampanjens aktiviteter i 
Filippinerna fick IUL-förbundet NUWHRAIN 
myndigheterna att utfärda ett administrativt 
beslut om att genomföra hotellinspektioner på 
jakt efter arbetsgivare som bryter mot arbetsrätt 
och arbetsmiljölagar. Förra året förde 
NUWHRAIN en dialog med arbetsmarknads-
departementet (DOLE) om de usla arbets-
villkoren för hotellstädare på hotell i hela landet. 

Till följd av samtalen beslutade DOLE att utföra 
oanmälda inspektioner på tio hotell i Manila. 
Det är första gången någonsin som sådana 
branschspecifika inspektioner genomförs i 
Filippinerna. Inspektionerna ska ske i 
gemensam regi av DOLE, arbetsvillkors-
myndigheten, det nationella medlingsinstitutet 
och centret för arbetsmiljö och arbetshälsa. 
Fokus ligger på missbruk av osäkra 
anställningar och hotellstädarnas arbetsmiljö. 

Eftersom ett av de främsta målen för initiativet 
är att förmå hotellföretagen att utforma nya 
riktlinjer har IUL och den spanska hotellkedjan 
Meliá beslutat inrätta en gemensam arbets-
grupp för hantering av frågan. Arbetsgruppens 
första möte hålls sannolikt i mars 2016. 

Senaste numret av brittiska 
arbetsmiljötidskriften Hazards innehåller en 
artikel om IUL:s globala kampanj för 
hotellstädare, som beskrivs ur ett arbetsmiljö-

perspektiv. I artikeln betonas att ”bästa sättet för 
hotellfacken att värva fler medlemmar, bli bättre 
organiserade och göra det möjligt för 
medlemmarna att förhandla fram bättre arbets-
villkor var att förbättra de anställdas arbetsmiljö”. 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

I juli 2015 sålde Accor Novotel Mississauga och 
Novotel North York i Kanada till Vrancor, ett 
lokalt företag som vägrade respektera det 
frivilliga erkännandeavtal för Novotel North York 
som Unite Here Local 75 skrivit med Accor 
tidigare under året. 

Inledningsvis verkade IUL:s påtryckningar på 
Accors koncernledning och det klagomål som 
facket inlämnade i december 2015 leda till en 
positiv lösning. 

Länsarbetsnämnden i Ontario fann att det 
frivilliga erkännandeavtalet mellan Accor och 
Unite Here Local 75 var giltigt trots att Accor sålt 
hotellet till Vrancor, och att Vrancor alltså bröt 
mot Ontarios arbetsrätt. Länsarbetsnämnden 
beordrade Vrancor att träffa facket minst tre 
gånger för förhandlingar innan slutet av januari 
2016. 

De senaste veckorna har dock hela situationen 
förändrats. Efter att den lokala arbetsgivaren och 
den nya ägaren träffat Accors vice vd för Novotel 
Nordamerika 3/2 2016 vägrade Vrancor att 
förhandla igen och hävdade bland annat att 
Accors vice vd antytt för företaget att facket inte 
hade de anställdas stöd! 

Ledningen för Novotel North York har återigen 
vägrat förhandla och fallet ska nu tas upp igen i 
Ontarios länsarbetsnämnd. Fackföreningen har 
än en gång anmält Novotel North York för brott 
mot arbetsrätten eftersom hotelledningen vägrar 
förhandla med facket. 

Allt det här hade kunnat undvikas om Accor i 
samband med affären fått den nya ägaren att ge 
ett juridiskt bindande löfte om att respektera 
avtalet med facket – ett standardförfarande som 
är enkelt att utföra i enlighet med kanadensisk 
lag. Det är också värt att notera att Accor valde 
att sälja de båda hotellen till Vrancor som är ett 
företag som är ökänt i Torontoregionen för sitt 
usla förhållande till facket. 

I slutet av förra året strejkade personalen i elva 
veckor på ett annat av Vrancors hotell som 
förbundet organiserar, eftersom Vrancor var det 
enda företag i regionen som vägrade godkänna 
det fackliga standardavtalet för Torontoområdet, 
vilket 40 andra hotell i hela regionen redan gjort. 

Internationellt organiseringsprojekt för Accor 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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En tvådagars workshop som arrangerades av 
AFL-CIO:s solidaritetscentrum ägde rum i 
Brasilien 21-22/1 2016. Fokus låg på 
internationella ramavtal i hotellkedjor med 
brasilianska medlemsförbunden CONTRACTS 
och CONTRATUH. De fackliga företrädarna 
godkände en arbetsplan och överlämnade en 
lista med krav till företaget för att inleda 
förhandlingarna. 

Samtal pågår med medlemsförbund i andra 
länder och det internationella fackliga organise-
ringsprojektet för Accor kommer att expandera. 

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

Den 7/3 2015 kallade arbetsgivaren på Bagan 
Hotel River View i Burma – som ingår i 
hotellkoncernen KMA – fackföreningens 
styrelse till ett slutet möte i ett privat hotellrum 
som vaktades av hotellets säkerhetspersonal. 
På mötet beordrades styrelsen upplösa facket 
och underteckna avskedsansökningar. Fem 
fackliga ledare som vägrade blev omedelbart 
uppsagda. Fackföreningen på Bagan Hotel 
River View är ett av de tre hotellfack som bildat 
den fria fackliga distriktsorganisationen Bagan-
Nyaung Oo (HLOB). 

IUL har kontaktat koncernledningen i skrift och 
startat en solidaritetsaktion som lett till 6 500 
protestmejl. 

Arbetsgivaren har nu börjat screena 
arbetssökande på jakt efter eventuella 
anhängare av facket. 

De lokala myndigheterna har två gånger 
beordrat hotellet att återanställa de fem 
sparkade fackledarna. Men arbetsgivaren har 
endast gått med på att återanställa dem 
”formellt” och vägrar ge dem tillträde till 
arbetsplatsen och medlemmarna på hotellet.  

En andra internationell protestaktion drog igång 
i juli 2015 och resulterade i över 7 700 mejl till 
stöd för de berörda arbetarna. Den 16/11 2015 
anmälde ILO Burmas regering för brott mot 
ILO-konventionerna 87 och 98. Företrädare för 
arbetsmarknadsdepartementet nationellt och 
lokalt svarade omedelbart på ILO:s frågor 
rörande anmälan och reste till Bagan där de 
träffade fackföreningen och bad om mer 
information om uppsägningarna. 

Vi håller medlemsförbunden underrättade om 
utvecklingen. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Den 15/2 2016 hölls ett möte i London där IUL, 
vårt brittiska medlemsförbund Unite the Union 
och Meliás ledning träffades för att diskutera och 
söka en lösning på konflikten i Storbritannien, där 
den lokala arbetsgivaren vägrar släppa in fackets 
funktionärer på arbetsplatsen för att träffa de 
anställda. IUL har än en gång framfört kravet på 
en snabb och effektiv lösning och påpekat att 
situationen helt klart strider mot IUL:s och 
Meliás avtal om arbetstagarnas rättigheter. 
Parterna kom överens om att fortsätta samtalen. 

Den andra delen av workshoppen som hölls i 
Brasilien 21-22/1 2016 (se under Accor, ovan) 
handlade om Meliá. Delegaterna fick läges-
rapporter om den senaste utvecklingen hos 
medlemsförbunden och en överenskommelse 
nåddes om behovet av en specifik arbetsplan för 
Meliá. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Transnationella företag i kött-
sektorn 

Sedan inrättandet av IUL:s köttavdelning har 
IUL:s sekretariat begärt information från 
medlemsförbunden om antalet organiserade och 
icke organiserade anläggningar för de största 
transnationella köttföretagen i respektive land. Så 
snart vi fått dessa uppgifter och ritat upp en 
aktuell karta över den fackliga organiseringen 
ska köttavdelningen utforma en strategi som 
syftar till att organisera fler anläggningar fackligt 
och stärka den fackliga närvaron i dessa 
transnationella företag. Utvecklingen mellan 
köttavdelningens konferenser följs upp av en 
styrgrupp som ska upprättas och hålla sitt första 
möte före utgången av 2016. 

Talleys/AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

IUL stödjer vårt nyzeeländska medlemsförbund, 
slakteriarbetarförbundet NZMWU, i deras 
långvariga kamp mot Talleys Ltd – som är ökänt 
för sina upprepade rättighetsbrott – och dess 
dotterbolag inom köttindustrin, AFFCO och South 
Pacific Meats. De anställda på AFFCO:s 
anläggning i Wairoa på Nordön lockoutades i 
över fem månader sedan de vägrat lämna 
kollektivavtalet och istället teckna företagsegna 
individuella anställningsavtal. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
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Lockouten slutade först när en domstol 
förklarade att den var olaglig och att arbetarna 
måste återanställas på villkoren i det utgångna 
kollektivavtalet. Det nyzeeländska arbetsmark-
nadsdepartementet beordrade företaget att 
tillsvidare återanställa de fackliga ledarna till 
dess att deras fall behandlats. 

Fackliga förtroendevalda på en annan 
anläggning sparkades för påhittade säkerhets-
överträdelser när de besökt arbetsplatsen efter 
sin normala arbetstid för att hjälpa 
fackmedlemmar.  

En arbetare vägrades omedelbar transport till 
sjukhus efter att han skurit sig i armen och en 
annan arbetare spetsade huvudet på en 
köttkrok. Nya Zeelands arbetsmiljömyndigheter 
har väckt åtal mot företaget i båda fallen. 

IUL:s stöd har omfattat en solidaritetsaktion för 
att stoppa lockouten och tvinga företaget att 
återanställa fackledarna. Dessutom har vi gett 
publicitet åt företagets fullständigt respektlösa 
syn på vikten av en god och säker arbetsmiljö. 

Tre detaljister (Sainsburys, Marks & Spencer 
och COOP) som är medlemmar i Ethical 
Trading Initiative i Storbritannien och Carrefour i 
Frankrike har informerats om rättighetsbrotten. 
Vi har bett företagen kontakta sin leverantör 
med anledning av det aktuella fallet och se till 
att de ständiga rättighetsöverträdelserna 
upphör. 

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 

http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

