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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Bananer 
sue.longley@iuf.org 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

IUL:s och COLSIBA:s granskningskommittés 
möte ägde rum i San José i Costa Rica 8/4 2016. 

Det är andra mötet sedan Cutrale köpte Chiquita 
i januari 2015 (se även TNF-info nr 18, 19 och 
22). Granskningskommittén beslutade att 
återuppliva undergruppen för jämställdhet och att 
arbeta för att i hela företaget sprida bilagan till 
avtalet som godkändes 2013 om nolltolerans mot 
sexuella trakasserier. Det beslutades även att ett 
team från IUL och COLSIBA före nästa möte – i 
oktober 2016 – ska utvärdera pilotprojektet i 
Panama, som är inriktat på både sexuella 
trakasserier och att öka antalet kvinnliga 
anställda, och sedan rapportera till kommittén. 
Panama har fortfarande lägsta andelen kvinnliga 
anställda, 10 %. Honduras har största andelen: 
25 % av de anställda är kvinnor. 

Efter att den fackliga sidan uttalat oro över de 
ökande fallen av karpaltunnelsyndrom bland 
kvinnliga arbetstagare ska nu IUL och COLSIBA 
genomföra en gemensam studie av problemets 
omfattning. Företaget svarade dock med att söka 
stöd för att börja förhandla med facket i 
Honduras om användning av handtruckar och i 
Panama om att låta de anställda samla upp den 
plasttråd som är så vanlig på bananplantager. 

Det andra stora framsteget var ett löfte om att 
under 2016 se över leverantörsfrågan. 
Avtalstexten från 2001 speglar den då aktuella 
fördelningen 70/30 mellan egen produktion och 
köpta bananer. Avtalet är dessutom äldre än 
OECD:s riktlinjer och FN:s ramverk för företag 
och de mycket strängare krav som där ställs på 
att företag kontrollerar sina leverantörer. 

Samtalet rörde även kontinuerliga problem för 
fackföreningar som representerar arbetare i 

 

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


 2 

Costa Rica, Guatemala, Honduras och 
Panama. Granskningskommittén beslutade att 
följa upp på nationell nivå med löfte från båda 
sidor om att fortsätta förhandla i god tro. Den 
fackliga sidan sa sig även vara orolig för 
säkerheten för en facklig företrädare i Honduras 
som just mordhotats och kom överens om att 
göra en skriftlig framställan till Chiquita. 

Socker: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
SPAWUM i Malawi som organiserar anställda 
på Illovo Sugar fick igenom en generell 
löneökning på 20 %. Den officiella inflations-
takten är 23 % och löneökningen genomförs i 
två omgångar: den första under perioden april 
till september, den andra under oktober till mars 
2017. 

Förhandlingarna i sydafrikanska Sugar 
Bargaining Council – där FAWU 
representerar flertalet anställda och Illovo deltar 
som arbetsgivare – bröt samman 23/3 med 
parterna långt ifrån varandra, inte minst vad 
gäller löneökningar. Nästa förhandlingsrunda 
planerades till 28/4. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Onsdagen 23/3 slutförde IUL-förbund i 
Belgien förhandlingarna om kollektivavtalen, 
bland annat vad gäller flexibilitet avseende 
företagets så kallade HORIZON-plan. De hade 
blivit tillsagda att nå ett avtal under dagen om 
de ville rädda fabriken i Ghent och säkra de 
investeringar på 75 miljoner EUR som borde ha 
gjorts för länge sedan. Sista förhandlingsdagen 
lyckades förbunden få med några viktiga 
formuleringar i arbetsgivarens avtalsförslag. 
Tack vare denna förändring mildras konsekven-
serna för anställda som påverkas av 
flexibilitetsåtgärderna (på engelska). 

NGG i Tyskland informerade 1/3 om nästa 
omstruktureringsomgång som genomförs 2016 i 
Coca-Colas tyska verksamhet. Planerna 
omfattar nedläggningar på åtta platser. 
Företaget motiverar det med hänvisning till 
sjunkande volymer påfyllningsbara flaskor, 
vilket får direkta konsekvenser för de fabriker 
där sådana tillverkas. De båda tappnings-
anläggningarna ligger i Bremen och Berlin-
Hohenschönhausen. Förutom nedläggningen 
av de båda fabrikerna (där 438 jobb försvinner) 
vill arbetsgivaren även omstrukturera 
kundtjänsten, marknadsföringen, säljsamord-
ningen och hr. Detta påverkar ytterligare 120 

jobb. Totalt försvinner 558 jobb och 1 446 
tjänster berörs på något vis. Omstruktu-
reringsplanerna beräknas spara 375 miljoner 
EUR åt företaget och anses av IUL:s medlemmar 
vara kopplade till sammanslagningen av tre 
tappare i Coca-Cola European Partners. 

Skapandet av Coca-Cola European Partners är 
nu ett steg närmare att bli verklighet. 
Registreringen av det nya företaget är snart 
godkänd. Det betyder att fusionen mellan de tre 
tapparna – som ursprungligen presenterades i 
augusti 2015 – löper som planerat och kommer 
att fullbordas i juni 2016. Coca-Cola Enterprises, 
Coca-Cola Iberian Partners och Coca-Cola 
Erfrischungsgetränke of Germany går samman i 
Västeuropa och bildar världens största 
självständiga Coca-Cola-tappare, beräknat på 
nettoförsäljning. 

Den 3/3 – efter 14 månader av tuffa förhandlingar 
och nästan fem månaders uppehåll i förhand-
lingarna – skrev IUL-anslutna STECSA och Coca 
Cola FEMSA i Guatemala under ett nytt 
kollektivavtal som gäller i två år. Läs mer här (på 
engelska). 

Den 8/1 2016 – efter långa förhandlingar som 
präglades av arbetsgivarens osmidighet – 
tecknade IUL-förbundet Sinatrabedsa nytt 
kollektivavtal med Coca-Cola-tapparen i 
Dominikanska republiken. Läs mer här (på 
engelska). 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCo:s långvariga vägran att se till att 
leverantören Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd 
(RKFL) slutar bryta mot de anställdas rättigheter i 
Indien har nu lett till ytterligare rättighetsbrott. 
RKFL driver ett lager i delstaten Västbengalen 
med PepsiCo som enda kund. Istället för att rätta 
till de missförhållanden som IUL-kampanjen 
belyst har PepsiCo-leverantören RKFL begått 
nya brott genom att förvandla redan osäkra 
ettåriga anställningskontrakt till tremånaders-
kontrakt, ett enormt bakslag för de berörda 
arbetarnas grundläggande rättigheter. Lager-
arbetarna får inte ens kontrakt som är skrivna på 
ett språk som de förstår utan måste underteckna 
ett engelskt dokument och underrättas sedan 
muntligt om kontraktets varaktighet.  

PepsiCo ställer sig entydigt bakom leverantörens 
agerande och vägrar erkänna att RKFL agerar 
felaktigt när företaget fortsätter att utnyttja osäkra 
kontrakt. IUL anser att det direkta och fulla 
ansvaret för de aktuella människorättsbrotten i 
PepsiCo:s leveranskedja i Västbengalen vilar på 
just PepsiCo tills en rättvis lösning nås, där de 
berörda arbetarna återanställs på trygga jobb och 
företaget ger klara och bindande garantier för att 
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samtliga anställda hos PepsiCo:s leverantör har 
fri tillgång till sina rättigheter. Tills dessa villkor 
uppfylls bryter PepsiCo mot OECD-riktlinjernas 
krav på människorättsinriktad företags-
besiktning. 

IUL-förbund i Polen, Filippinerna, Indien, USA, 
Pakistan, Tyskland, Brasilien, Australien, 
Japan, Spanien, Indonesien, Moçambique, 
Frankrike, Dominikanska republiken, Sydafrika, 
Argentina, Schweiz, Italien, Storbritannien, 
Ryssland, Österrike, Honduras, Chile, Togo, 
Luxemburg, Tunisien och IUL:s Latinamerika-
region har samtliga vidtagit åtgärder till stöd för 
de modiga indiska lagerarbetarna. 

Fack med medlemmar i Heineken samt 
aktivister och IUL-förbund i Ukraina har också 
stöttat lagerarbetarna. Läs mer om deras 
aktioner här (på engelska). 

Företrädare för facket Sitac som är anslutet till 
IUL-medlemmen CNTA har avtalat med 
PepsiCo om fasta anställningar för 300 inhyrda 
på förpackningsavdelningen på PepsiCo:s Elma 
Chips-fabrik i delstaten São Paulo i Brasilien. 
Melquiades de Araujo – ordförande i 
livsmedelsarbetarfederationen FETIASP i São 
Paulo – inledde kampen mot PepsiCo:s 
outsourcing för tio år sedan och har hjälpt Sitac 
ro avtalet i hamn. Facket fortsätter kämpa så 
länge det finns osäkra anställningsvillkor på 
logistik- och distributionsavdelningarna på 
PepsiCo:s Elma Chips. 

Crown Beverages Ltd – PepsiCo:s tappare i 
Uganda – har genomfört omstruktureringar 
som påverkar 55 anställda, de flesta inom 
försäljning och marknadsföring. Företaget 
hävdar att orsaken till uppsägningarna är den 
ekonomiska nedgången i läskedryckssektorn, 
som gjort det ”nödvändigt för dem med 
kostnadsbesparingar för att bibehålla kon-
kurrenskraften”. IUL:s ugandiska medlems-
förbund diskuterar eventuella stödaktioner med 
IUL:s sekretariat. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s internationella bryggeri-
arbetarkonferens, 14-16/6 2016, 
Istanbul, Turkiet 

Medlemsförbund som organiserar i 
bryggerisektorn är välkomna att delta i IUL:s 
internationella bryggeriarbetarkonferens 
som äger rum i Istanbul i Turkiet 14-16/6 
2016. Konferensen ger medlemsförbunden 
möjlighet att berätta för varandra om 
utvecklingen på ölföretagen och diskutera de 
eventuella konsekvenserna av företagens 

strategier för jobben samt andra frågor. 
Medlemsförbund som vill delta ska snarast 
kontakta IUL:s sekretariat på 
burcu.ayan@iuf.org. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s sekretariat inhämtar i en enkät information 
från medlemsförbund med medlemmar i AB 
InBev och SABMiller rörande de eventuella 
konsekvenserna för arbetskraften i olika länder 
av AB InBev:s köp av SABMiller.  

MillerCoors presenterade planerna på 
nedläggningen av bryggeriet i Eden i september 
2015, bara två dagar innan samtalen om 
fusionen mellan AB InBev och SABMiller 
offentliggjordes. SABMiller och Molson Coors 
äger MillerCoors tillsammans. I North Carolina 
utreds nu nedläggningsbeslutet. Delstaten 
samarbetar med amerikanska justitie-
departementet som har yttersta ansvaret för 
antitrust-utredningen av fusionen mellan AB 
InBev och SABMiller. IUL-anslutna Teamsters 
som företräder de anställda i Eden har uppmanat 
företaget att hitta en köpare som vill att det ska 
fortsätta finnas bra jobb i North Carolina. 
MillerCoors har varslat de anställda i Eden om att 
uppsägningarna börjar i juni. 

EU-kommissionen har bekräftat att 24/5 är 
”provisorisk deadline” för dess granskning av AB 
InBev:s föreslagna köp av SABMiller för 104,2 
miljarder USD. AB InBev investerar en miljard 
ZAR (69 miljoner USD) i att stödja sydafrikanska 
småbönder och finansiera ett femårigt 
uppsägningsstopp. Detta är en del av de 
eftergifter som avtalats med landets regering för 
att säkra regel- och tillsynsmyndigheternas 
godkännande av köpet av SABMiller. Samtidigt 
förlängs det sydafrikanska konkurrensverkets 
deadline än en gång, till 5/5. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Medan vi ännu väntar på framsteg i Haiti har 
ytterligare ett fackligt rättighetsproblem uppstått 
på ett av Heinekens dotterbolag i Nya Zeeland. 
Adrian Mealing – den högsta fackliga 
företrädaren på anläggningen – sparkades för att 
han visat en bemanningsanställd hur man kör 
gaffeltruck. Detta skedde som ett led i hennes 
kompetensutveckling och hade godkänts av en 
förman. Företaget hävdar att det var farligt och 
bröt mot företagets riktlinjer. IUL anser att det i 
själva verket handlar om att Mealing trakasseras 
för att han är fackligt aktiv. En lokal domstol har 
beslutat att det mesta i fallet talar för att den 
fackligt förtroendevalda ska återanställas 
eftersom uppsägningen saknar saklig grund. 
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Företaget verkar inte acceptera beslutet och 
kommer att överklaga. 

IUL fortsätter att diskutera problemen i Haiti och 
nu alltså även i Nya Zeeland 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. Företags-
ledningens agerande kommer sannolikt att leda 
till offentliga aktioner. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter nästan 17 månaders förhandlingar om ett 
nytt kollektivavtal i Honduras mellan IUL-
anslutna bryggerifacket STIBYS och 
Cervecería Hondureña SA – som ägs av 
transnationella jätten SABMiller – rapporterar 
de anställda att outsourcingen ökar 
oroväckande i företaget. Läs mer här (på 
engelska). 

En konflikt på SABMiller-ägda Cerveceria 
Nacional SA i Panama ledde till en 
generalstrejk som stoppade all produktion och 
distribution på den transnationella jätten i 18 
dygn i juli 2015. Förhandlingar hade inletts 1/6 
2015. De båda facken som tillsammans 
organiserar över 80 % av de anställda 
beslutade att stärka sitt strategiska samarbete 
och förhandla om och teckna ett nytt 
kollektivavtal tillsammans. Parterna väntar nu 
på arbetsdomstolens utlåtande om det nya 
kollektivavtalet. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

LSG Skychefs 
james.ritchie@iuf.org 

Flygcateringanställda hos Sky Chefs i USA har 
tecknat ett viktigt nytt landsomfattande avtal 
med företaget. 

Det nya avtalet innehåller löneökningar, bättre 
arbetskläder och arbetsskor för dem som jobbar 
i stark kyla, främjande av fast anställning 
genom begränsningar för antalet deltidare, 
samt bättre klagomålsrutiner. 

Sky Chefs’ anställda i Kalifornien flyttas över till 
en av UNITE HERE:s sjukförsäkringar som ett 
första steg på vägen mot bättre och billigare 
hälsovård för alla. 

Det nya avtalet är resultatet av en 
organiseringssatsning från UNITE HERE:s 
lokala klubbar i hela landet, som omfattade 
bland annat köksaktioner, massmöten, 
delegationer och en stor civil olydnadsaktion i 
Washington, D.C. Kampanjen A Nickel a Ticket 

(på engelska) – för billig hälsovård och bra 
arbetsmiljö för all flygcateringpersonal – 
fortsätter. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL fortsätter hjälpa anställda i Indien att främja 
rättigheter inom företagets verksamhet. Som ett 
led i detta arbete har IUL och Sodexo gjort en 
gemensam utredning av de anställdas tillgång till 
rättigheter på Sodexos cateringfabriker i 
delstaten Tamil Nadu. Ett antal problem 
påvisades, bland annat långa arbetsdagar. IUL 
för samtal med företaget om att upprätta en 
detaljerad rapport om den gemensamma 
utredningen, som sedan ska följas av en arbets-
plan för hantering av påvisade rättighetsproblem. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
Som påpekades i förra numret av TNF-info 
planerar deltagarna i IUL:s 4:e mejerikonferens 
som hålls i Kapstaden 24-26/5 att konsolidera 
insatserna för medlemstillväxt och byggande av 
internationella fackliga samarbeten i viktiga 
transnationella mejeriföretag. Dessutom kommer 
tre med varandra sammanhängande stora 
globala frågor att diskuteras på konferensen: de 
instabila priserna på mejeriråvara och det 
dramatiska prisfallet sedan 2014; handels- och 
investeringsavtalens roll för att sänka 
arbetskostnaderna och lönsamheten för 
producenter (ett policyuttalande utformades och 
godkändes 2014); samt klimatförändringens 
negativa effekter på stabiliteten i branschen. 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s sekretariat och en representativ grupp 
medlemsförbund (Unite the Union, 3F, NNF, Livs, 
NGG) träffade Arla Foods 11/4 efter att ha 
kommit överens med företaget om att hålla 
regelbundna, strukturerade möten. 

Samtal fördes om outsourcing och företagets 
användning av inhyrd personal samt avsaknaden 
av global policy för dessa områden. I vissa länder 
omfattas inhyrd arbetskraft av 
sektorsövergripande kollektivavtal. I andra länder 
(Storbritannien, Tyskland) har bemannings-
anställda sämre betalt än fast anställda som 
jobbar med samma eller liknande uppgifter. Det 
beslutades att IUL och medlemsförbunden till 
nästa möte ska göra en mer detaljerad 
utvärdering av villkoren för osäkert anställda, 
med tonvikt på inhyrd personal. 

Andra frågor som kan diskuteras på framtida 
möten är FN:s riktlinjer för företagande och 
mänskliga rättigheter, arbetsgivarens skyldighet 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/sabmiller-honduras-brewery-champion-outsourcing
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.nickelaticket.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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att utföra företagsbesiktningar samt jämställd-
hetsutvecklingen på Arlas arbetsplatser. 

230 arbetstillfällen försvinner – och 137 
medlemmar i Unite the Union förlorar jobben – 
när Arla lägger ner fabriken i Hatfield Peverell i 
Essex i Storbritannien i sommar.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-anslutna livsmedelsarbetarförbundet FIEU i 
Malaysia tecknade sitt första kollektivavtal med 
Danone Dumex i mars 2016. Detta skedde efter 
ett intensivt arbete från FIEU med att 
organisera i livsmedelsindustrin och värva 
medlemmar för att säkra erkännande från 
företag som Danone. 

IUL-anslutna livsmedelsarbetarförbundet 
Tekgıda-İş i Turkiet tecknade sitt första 
kollektivavtal med Danone Hayat Waters 
Turkey 8/4 2016. Förbundet organiserade de 
anställda men hade svårt att få den lokala 
arbetsgivarens erkännande som motpart i 
förhandlingarna. IUL arrangerade möten i 
Turkiet och Paris och såg till att förbundet fick 
träffa de anställda och erkändes som motpart 
av företaget. 

IUL och Danone avtalar om begränsning av 
osäkra anställningar 

IUL:s och Danones avtal om hållbara jobb och 
tillgång till rättigheter som undertecknades 15/3 
finns nu på engelska, franska, spanska, tyska, 
svenska, holländska och indonesiska. Klicka på 
länken ovan eller beställ ett exemplar av avtalet 
från jacqueline.baroncini@iuf.org. 

IUL:s sekretariat har även tagit fram en 
handledning för medlemsförbund som vill 
använda avtalet lokalt för att skydda eller stärka 
anställningstryggheten och de fasta jobben 
inom Danone.  

Kontrollen av IUL:s befintliga avtal med 
Danone 

En gemensam inspektionsresa gjordes till 
Brasilien 4-6/4 och omfattade möten på 
Danones brasilianska huvudkontor i São Paulo 
samt på en mejerifabrik och en vatten-
tappningsanläggning. IUL-företrädaren träffade 
även ledningarna för livsmedelsarbetar-
federationen FETIASP och livsmedelsarbetar-
facket STILACAFE i São Paulo. Före resan 
arrangerade FETIASP möten för fack med 
medlemmar i Danone, oavsett om de är IUL-
anslutna eller ej. Mötena kommer att fortsätta 
regelbundet. Danoneledningen i Brasilien 
lovade dessutom att börja hålla regelbundna 
möten mellan fack och arbetsgivare. 

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s internationella fackliga allians i Saputo 
höll en telefonkonferens 23/3. 

Företaget hade just offentliggjort 
nedläggningarna av tre fabriker i Kanada, bland 
annat en i Nova Scotia där Unifor har 
medlemmar och en i Ottawa som organiseras av 
Teamsters (IBT). Unifor och IBT beslutade att 
kommunicera och samarbeta för att stötta sina 
medlemmar i samband med de planerade 
nedläggningarna. 

IBT har tecknat två kollektivavtal med Saputo i 
USA och är nära att teckna ett tredje. Förbundet 
satsar även på organisering i flera delstater. 

I Australien förbereder sig NUW på att förnya 
kollektivavtalen med Saputo som går ut i början 
av 2017. I Argentina förbereder sig ATILRA för 
sektorsövergripande förhandlingar som bland 
annat berör medlemmar på Saputo. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

I USA har Kaliforniens lagstiftande församling 
meddelat att man beslutat höja minimilönen i 
delstaten till 15 USD i timmen till 2022. Över 5,6 
miljoner kalifornienbor – drygt 32 % av delstatens 
arbetskraft – förväntas tjäna på höjningen. 
Kampen för högre minimilön – som drivits på av 
SEIU med unga låginkomsttagare och 
arbetstagare från minoritetsgrupper i bräschen – 
gör också framsteg i andra delstater, framför allt 
New York, Washington DC och New Jersey, 
vilket visar att kampanjen ”Fight for 15” fått 
nationellt genomslag. 

Sbarro 
massimo.frattini@iuf.org 

I Moskva och andra ryska städer har 
Sbarroanställda som tillhör IUL-förbundet 
Novoprof gått segrande ur striden för fackligt 
erkännande och utbetalning av innestående lön. 
Förbundet och franchisetagaren GMR Planet of 
Hospitality är nu överens. Utbetalningarna har 
börjat och fackmedlemmarna är de första som får 
sina pengar. Sbarroanställda och Novoprof har 
startat organiseringskampanjen ”Snabbmats-
folket” i Moskva. Syftet är att organisera 
personalen på andra kedjor fackligt och bygga 
vidare på framgångarna hos Sbarro. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/no/Danone/9%202016%20Avtal%20mellan%20IUL%20och%20Danone%20om%20hallbara%20anstallningar%20och%20tillgang%20till%20rattigheter.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/no/Danone/9%202016%20Avtal%20mellan%20IUL%20och%20Danone%20om%20hallbara%20anstallningar%20och%20tillgang%20till%20rattigheter.pdf
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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3:e internationella dagen för snabbmats-
anställda, 14/4 2016 

Den 14/4 uppmärksammades den tredje 
internationella dagen för snabbmats-
anställda i 40 länder. Snabbmatsanställda 
deltog i en rad aktioner och belyste de usla 
arbetsvillkoren i sektorn med bland annat 
flygblad, demonstrationer och strejker. Problem 
som lyftes fram var till exempel lönestöld, 
nollkontrakt, låga löner, osäkra anställningar 
och rätten att bilda och gå med i en 
fackförening. 

Kampanjen mot nollkontrakt 

En lång kampanj som drivits av IUL-förbundet 
Unite med stöd av övriga fack i Nya Zeeland 
har lett till att landets parlament enhälligt 
beslutat förbjuda nollkontrakt. Anställnings-
kontrakt måste nu ange en överenskommen 
och garanterad arbetstid. Arbetstiden måste 
specificeras vad gäller arbetsdagar och 
arbetstidens början och slut. Anställnings-
kontrakt får innehålla en ”tillgänglighetsklausul” 
om det finns ”goda skäl” till det. Men de 
anställda måste kompenseras för att de är 
tillgängliga. 

FISKERI  
kirill.buketov@iuf.org 

North American Seafood Expo, 
Boston, 6-8/3  

Brotten mot arbetstagarnas rättigheter på Les 
Conserveries Marocaines – DOHA och 
Phillips Seafood lyftes fram i ljuset på North 
American Seafood Expo i Boston i USA 6-8/3, 
där de båda företagen marknadsförde sina 
produkter. IUL var inte ensamma om att 
kritisera att företagen så lätt får tillgång till den 
internationella marknaden trots att de är ökända 
för sina rättighetsbrott, utan hade sällskap av 
International Labour Rights Forum, Guest 
Workers Alliance och AFL-CIO:s solidaritets-
centrum både på specialmötet om mänskliga 
rättigheter i den globala fisk- och 
skaldjursindustrin och på själva expot. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Internationella solidaritetsaktioner organiserade 
av IUL har säkrat heltäckande sjukförsäkringar 
för de fackliga ledare och medlemmar som utan 
saklig grund sparkades av filippinska 
tonfiskjätten Citra Mina när de bildade 
fackföreningen för två och ett halvt år sedan. 
Citra Mina-arbetarna och deras fack fortsätter 
slåss för sina rättigheter. Framgångarna med 
sjukförsäkringen – som omfattar både dem 

själva och deras familjer – ger dem extra råg i 
ryggen i den långvariga kampen för rättigheter 
och erkännande. Pengarna kommer från svenska 
Livs. 

Den 11/3 gjorde arbetare i andra fiskeföretag 
gemensam sak med Citra Mina-arbetarna och 
sjösatte ett solidaritetssamarbete i det filippinska 
tonfiskets huvudstad General Santos. Över 700 
anställda inom förädling och konservering av 
tonfisk samt arbetare på tonfiskefartygen uttalade 
sitt stöd för solidaritetssamarbetet och lovade att 
rädda jobben i tonfiskindustrin och skydda 
naturen från hänsynslösa företag. En delegation 
tonfiskarbetare från sjöfolksförbundet i Papua 
Nya Guinea anslöt sig till solidaritetssamarbetet 
och talade tillsammans med IUL, SENTRO och 
Citra Mina-arbetarnas fack på en 
presskonferens. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Sju arbetare har nu dött av skadorna de fick i 
pannexplosionen och branden på Mondelez’ 
Cadburyfabrik i Kairo 28/3. Inledningsvis 
rapporterades fyra dödsoffer och ett 60-tal 
skadade, många med svåra brännskador och i 
kritiskt tillstånd.IUL har uttryckt sorg och 
bestörtning över händelsen till fackmedlemmarna 
på Mondelez i Alexandria, uttalat sin solidaritet 
med de döda eller skadade arbetarna och deras 
familjer, och krävt en öppen och fullständig 
utredning av olyckan samt respekt för de fackliga 
rättigheterna i hela Mondelez Egypten för att 
säkra att sådana här meningslösa tragedier 
undviks i framtiden. 

När Mondelez föreslog att outsourca 17 
distributionsjobb i Coolock i Irland gick 
medlemmar i IUL-förbunden SIPTU och Unite the 
Union ut i strejk för att behålla jobben internt. 
Irländska arbetsmarknadsmyndigheten kallade till 
förhandling mellan facken och företaget. 
Outsourcingbeslutet revs upp och några 
långvariga löneproblem löstes dessutom i en 
treårig uppgörelse. 

Vårt amerikanska medlemsförbund BCTGM går 
vidare med sin kampanj för att stoppa flytten av 
600 jobb från Chicago i Mondelez till Mexiko. 
Facket har uppmanat till en konsumentbojkott av 
Nabiscoprodukter som tillverkas av Mondelez i 
Mexiko. 

Den 6/4 vände sig BCTGM till det amerikanska 
arbetsmarknadsdepartementet och bad myndig-
heten utreda användningen av företagsfack, 
företagskontrollerade kollektivavtal och bristen på 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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insyn i facken i Mexiko. BCTGM åberopar en 
mekanism i det Nordamerikanska frihandels-
avtalet (NAFTA). De anställda hos Mondelez i 
Salinas i Mexiko företräds av ett företagsfack 
som BCTGM anser är varken självständigt eller 
i stånd att företräda de anställda i riktiga 
avtalsförhandlingar. 

Den 31/3 tillkännagav Mondelez officiellt att 
företaget säljer flera lokala europeiska varu-
märken till franska riskkapitalbolaget 
Eurazeo.Affären innebär att tillverkningen av 
varumärkena flyttas till fem fabriker i Frankrike 
(Marcq-en-Baroeul, Blois, Saint-Genest, Vichy 
och Strasbourg) som kommer att ägas och 
drivas av Eurazeo. Den nuvarande 
tillverkningen av varumärkena i Spanien och 
Centraleuropa flyttas till det nya företaget i 
Frankrike. 

Mondelez’ fabrik i Valladolid i Spanien läggs ner 
och 232 jobb försvinner. 

Mondelez hävdar att Eurazeo är en ”aktiv, 
långsiktig investerare”. I själva verket visar 
historien att Eurazeo är en finansiell investerare 
med en affärsmodell som bygger på 
lånefinansierade uppköp och en snabb 
”försäljningscykel”. Läs mer här (på engelska). 

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

Den gemensamma arbetsgruppen för 
jämställdhet sammanträdde igen 31/3 för att ta 
ställning till de ändringar som Nestlé föreslagit i 
IUL:s utkast till avtal om jämställdhet och icke-
diskriminering. Parterna har kommit överens 
om att IUL ska upprätta en lista över konkreta 
åtgärder och anordningar som ska vidtas för att 
driftsätta åtagandena. 

Efter ett möte mellan IUL och höga företrädare 
för företaget på nations- och koncernnivå 
undertecknade de tre fackligt organiserade 
Nestléfabrikerna i Ryssland (Perm, Timasjovsk 
och Samara) sina kollektivavtal som bland 
annat innehåller löneökningar för 2016. 
Förbunden rapporterade att de inte lyckats få 
viktig ekonomisk och övrig relevant information 
från företaget under förhandlingarnas gång och 
samtal pågår mellan IUL och Nestlé om 
arbetstagarnas rättigheter och avtals-
förhandlingsprocessen i Ryssland. 2015 
presenterade Nestlé en ”global” mödraskaps- 
och föräldraledighetspolicy som närmar 
företaget till normerna i ILO-konvention 183 
(efter att IUL tidigare påtalat brister härvidlag). 
IUL fortsätter samarbeta med de 
nordamerikanska medlemsförbunden 
UFCW/RWDSU och IBT rörande Nestlés 
bristfälliga tillämpning av policyn. Samtal pågår 

dessutom om Nestlés löfte till IUL att 
arbetsgivaren inte på något vis ska ingripa när 
anställda vill utöva sin rätt att gå med i facket.  

Sedan Nestlé offentliggjorde planerna på 
nedläggning av kaffefabriken i Mainz i Tyskland i 
slutet av 2017 har det europeiska koncernrådet 
hållit ett specialmöte 8/4 i Frankfurt. De fackliga 
ombuden från de fabriker som produktionen ska 
flyttas över till (i Storbritannien, Frankrike, 
Spanien och Schweiz) lovade att säga nej till nya 
arbetsuppgifter så länge som protesterna mot 
nedläggningen fortsätter i Tyskland och samtliga 
problem inte lösts på ett tillfredsställande sätt för 
de anställda där. 

Det europeiska koncernrådets styrgrupp 
sammanträdde 13-14/4. Denna gång utvidgades 
gruppen med ytterligare ombud som visat 
intresse för att främja det fackliga arbetet i 
Nestlés koncernråd och delta i någon av de tre 
arbetsgrupper (levnadslön, hållbar anställbarhet, 
NCE) som inrättades på mötet i november. 
Ytterligare en fråga som diskuterades var det 
joint-venture som föreslagits mellan Nestlé och 
EMV-tillverkaren av glass R&R. 

Nomad Foods 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Svenska Livs slåss mot den planerade 
nedläggningen av Findus’ fabrik för frysmat i 
Bjuv. 450 anställda riskerar att mista jobbet och 
konsekvenserna blir förödande för de hundratals 
bönder som är fabrikens leverantörer. Den 31/3 
kom vd:n för Nomad Foods – ett riskkapitalbolag 
som är registrerat på Brittiska Jungfruöarna med 
varumärkena Findus, Birds Eye och Iglo i 
portföljen – till fabriken, kallade till personalmöte, 
berättade att fabriken skulle läggas ner i slutet av 
året och lämnade sedan omedelbart landet. 
Statsminister Stefan Löfven har uppmanat 
företagets representanter att återvända till 
Sverige och träffa regeringen. Och Livs kräver att 
produktionen på fabriken ska fortsätta. 

IUL har startat en webbaserad kampanj till stöd 
för Livs’ krav och kontaktat våra medlemsförbund 
i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, 
Norge och Italien – där Nomad har förädlings-
anläggningar – för att informera dem om 
företagets agerande i Sverige och vädja om 
solidariskt stöd. Vi uppmanar medlemsförbunden 
att begära fram uppgifter – till exempel rörande 
ekonomin – om företagets planer i respektive 
land och uppmuntra medlemmarna att delta i 
aktiviteter som syftar till att hindra och motverka 
att produktion flyttas mellan länder. 

http://www.iuf.org/w/?q=node/4892
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/4907
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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 

I Nya Zeeland har Unite the Union utrett hur 
flera välkända hotellkedjor använder ett så 
kallat poängsystem för att bestämma hur 
mycket tid som behövs för att städa ett rum. 
Poäng ges för det förmodade antal minuter som 
måste ägnas åt att städa respektive rum. 
Städarnas arbetstidsrapporter baseras på den 
hypotetiska poängtilldelningen och speglar inte 
deras faktiskt arbetade tid, vilket leder till att de 
inte får betalt för hela sin arbetstid. 
Hotellföretagen försöker få personalen att tro att 
poängsystemet är lagligt och Unite har jobbat 
med att utbilda städarna så att de känner igen 
och kan protestera mot bruket. 

Finska PAM har anslutit sig till IUL:s globala 
aktionsvecka med aktiviteter som syftar till att 
göra gästerna medvetna om hotellstädarnas 
arbetsvillkor. 4-11/11 besökte fackliga 
funktionärer och förtroendevalda 15 hotell i och 
runt Helsingfors, Esbo och Vanda. En 
endagsaktion genomfördes dessutom på 
Helsingfors’ flygplats. Många gäster som aldrig 
funderat över hotellstädarnas arbetsbelastning 
fick tack vare den fackliga aktionen reda på hur 
svårt och tungt arbetet är. 

Ett möte hölls med spanska hotellkedjan Meliá 
30/3 för att diskutera hur vi tillsammans kan 
jobba för en bättre och sundare arbets-
belastning för hotellstädare globalt. Företaget 
reagerade positivt och vi beslutade gå vidare 
med ett samtal om att inrätta en arbetsgrupp 
där IUL-förbund med medlemmar på Meliáhotell 
ingår. 

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

Fem fackliga ledare som sparkades på grund 
av sin fackliga verksamhet 2015 på Bagan 
Hotel River View har återanställts och 
arbetsgivaren har börjat förhandla i god tro med 
facket. Fackföreningen ingår i den IUL-anslutna 
fria fackliga distriktsorganisationen Bagan-
Nyaung Oo (HLOB). I fjol startade IUL en global 

stödkampanj för fackföreningen och registrerade 
ett klagomål hos ILO rörande brott mot 
föreningsfriheten. Tack vare de oerhört modiga 
fackmedlemmarna i Bagan och den viktiga roll 
som HLOB spelat som fri facklig federation för 
hotellanställda återanställdes alltså de fem 
sparkade fackliga ledarna. Detta är en vändpunkt 
i kampen för fackliga rättigheter i Burma. Flera 
lokala organisationer visade sin solidaritet och 
mobiliserade till stöd för kampanjen för 
återanställning. Sekreteraren i fackföreningen på 
Bagan Hotel River View, U Myint Oo, som är en 
av de fem återanställda ledarna, tackar IUL:s alla 
medlemmar världen över för deras stöd. 

Starwood Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 

Medlingssamtalen 12/4 i regi av OECD:s 
nationella kontaktpunkt i USA ledde till ett 
konfidentiellt avtal mellan IUL och Starwood om 
de påstådda rättighetsbrotten i Etiopien. 
Parterna har löst samtliga problem som påtalats 
av IUL rörande uppsägningen av anställda och 
avtalsförhandlingarna på hotell Sheraton i Addis 
Abeba. Beträffande Sheraton Maldiverna ska 
parterna träffas på överenskommen plats för att i 
god tro fortsätta utforska olika lösningar på 
frågan. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Cargill 
james.ritchie@iuf.org 

Unite the Union sitter i samtal med Cargill i 
Storbritannien sedan företaget meddelat att 230 
jobb ska bort på kycklingsförädlingsanläggningar 
i Hereford efter att företaget förlorat 
leverantörskontraktet med detaljhandelskedjan 
Asda. Unite anser sig kunna undvika 
uppsägningar och arbetar för skäliga avgångs-
vederlag åt dem som frivilligt lämnar företaget. 

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

Fackmedlemmar från hela region Asien och Stilla 
havet har gjort ett arbetsuppehåll för att visa 
solidaritet med nyzeeländska slakteriarbetar-
förbundet NZMWU:s medlemmar som jobbar på 
Talleys/AFFCO och kämpar bittert för sina 
rättigheter. Solidaritetsaktionerna har dokumen-
terats på foton som lagts upp på sociala medier 
och de berörda arbetarna säger sig vara 
överväldigade av den stora uppslutningen. Läs 
mer här (på engelska). 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4905
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Arbetsmiljön hos företaget som är ökänt för sina 
upprepade rättighetsbrott fortsätter att 
försämras (på engelska). Över 1 000 anställda 
skadades hos AFFCO och 350 hos South 
Pacific Meats. Sammanlagt är det en ökning på 
240 från året innan hos de Talleyägda 
slakteriföretagen. 

Företaget fortsätter bryta mot det utgångna 
kollektivavtalet vad gäller anställningstid när det 
gör fackmedlemmar till måltavla för säsongens 
första uppsägningar. Facket har stämt företaget 
för att det vägrar att avtalsförhandla, 
diskriminerar mot och säger upp 
fackmedlemmar samt struntar i arbetsmiljön. 
Samtidigt överklagar Talleys/ AFFCO en dom 
som slår fast att det är det utgångna 
kollektivavtalets regler om anställningstid som 
gäller mellan produktionssäsongerna. 

IUL har med viktiga detaljhandlare in Europa – 
framförallt i Storbritannien – tagit upp företagets 
agerande som ett betydande problem i 
leveranskedjan, och detaljisterna har i sin tur på 
olika sätt framfört kritiken direkt till AFFCO. 
Detaljhandelsstrategin kommer även i 
fortsättningen att vara en central del i IUL:s 
kontinuerliga stöd för arbetarna på det 
nyzeeländska köttföretaget. 

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.iuf.org/w/?q=node/4884
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

