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 PepsiCo 
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 SABMiller/ABInBev/Asahi 
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Snabbmat: 
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Fiskeri: 

 Fisk- och skaldjursmässan i Bryssel 

 Citra Mina/Philfresh 
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Livsmedelsförädling: 

 Mondelez 

 Nestlé (inkl Froneri) 
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 Unilever 

Hotellkedjor: 

 IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare 

 Accor Hotell 

 Melia Hotell 

Kött: 

 TNF & arbetsmiljöfrågor 
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 CP Foods 
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Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag. Endast för 

IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 

 

 

 

 

JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Socker: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
Den 23 mars avslutade förbundet för lant- och 
plantagearbetare (NUPAAW) i Zambia 
förhandlingarna vid Zambia Sugar Plc, Illlovo 
Sugars flaggskeppsföretag. Avtalet ger både 
fastanställda och säsongsanställda betydande 
löneökningar. (Mer information kan fås på IUL:s 
sockersajt: http://www.iuf.org/sugarworkers/ (på 
engelska). 

Förhandlingarna in ramen för det sydafrikanska 
förhandlingsrådet för sockerindustrin går 
vidare i långsam takt. Frågorna har hänskjutits till 
förliknings- och medlingsorganet CCMA vilket 
rekommenderade en höjning med 6,5% men 
arbetsgivarna, däribland Illovo Sugar, lade ett 
bud på 5,5% under den senaste 
förhandlingsrundan den 13 juni. Arbetsgivarna är 
nu orubbliga och säger, att inga ekonomiska 
fördelar kommer att förhandlas fram i år. 
Livsmedelsarbetareförbundet FAWU är ett av 
de tre förbund som ingår i rådet och som 
förhandlar med sex arbetsgivare, däribland 
sockerjättarna Illovo Sugar och Tongaat Hulett. 

Palmolja: TNF - 
leverantörskedjan 
jorge.chullen@iuf.org 

Fältarbete har utförts på Benso-
oljepalmplantagen (BOPP) i Ghana av IUL:s 
samordnare för socker/palmolja tillsammans med 
IUL:s regionalsekreterare och IUL:s samordnare 
för kvinnoprojekt i Afrika. BOPP ägs idag av en 
storleverantör av palmolja, Wilmar. 

Man fokuserade främst på arbetsmiljö- och 
säkerhetsfrågor och hade sedan ett 
informationsutbyte med Lantarbetareförbundet 
i Ghana (GAWU). Projektet omfattar 
palmoljesektorn i Ghana, Kamerun och Nigeria. 

 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
http://www.iuf.org/sugarworkers/
mailto:jorge.chullen@iuf.org
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Veckan därpå  (19 juni) genomförde IUL:s 
samordnare för socker och palmolja 
tillsammans med lantarbetareförbundet Fako 
(FAWU) omfattande besök på plantager och 
palmoljebruk som ägs av Development 
Corporation (CDC) i Kamerun. CDC är ett 
statsägt företag som anses vara landets näst 
största arbetsgivare med banan-, palmolje- och 
gummiplantager. 

För att skapa ökad förståelse hos 
medlemsförbunden om den globala 
palmoljesektorns snabba förändringar 
internationellt skickar IUL med jämna 
mellanrum ut e-post med detaljerad information 
om utvecklingen (endast på engelska i nuläget). 
Om ni önskar prenumerera på Nytt från den 
globala palmoljesektorn (News from the 
Global Palm Oil Sector) kan ni vända er till 
IUL:s samordnare för socker- och 
palmoljesektorn [jorge.chullen@iuf.org]. 

Te – TNF: leverantörskedjan 
sue.longley@iuf.org 

Plantage- och lantarbetarförbundet i Malawi 
(PAWUM) har uppnått en betydande framgång 
som kommer att göra det möjligt för det att 
bättre representera och förhandla för 
teplantagearbetare. Efter år av motstånd från 
Malawis teorganisation (TAML) undertecknades 
ett erkännandeavtal i slutet av maj 2016. 
Därefter lade PAWUM i mitten av juni fram ett 
förslag till kollektivavtal och förhandlingarna om 
detta förväntas inledas i mitten av juli. PAWUM 
har under hela processen fått stöd från IUL. 

Hittills har lönerna fastställts ensidigt av TAML 
och är bland de lägsta i sektorn. En 
undersökning 2013 visade att de låg under 
gällande löner för tearbetare i Assam och i 
Indonesien. Basbeloppet ligger på ungefär 1,35 
US dollar per dag. 

Malawi är den näst största teproducenten och 
exportören i Afrika efter Kenya. Merparten av 
teet går direkt till brittiska TNF för att sedan 
användas i ledande brittiska temärken. Te är 
den största formella sysselsättningssektorn i 
Malawi med omkring 50 000 arbetstagare. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

i Uruguay har IUL-förbundet STCC haft en 
konflikt med Coca-Colas ledning i samband 
med omstruktureringsåtgärder i distributions- 
och säljsektorn. IUL tog upp problemet på 
mötet med Coca-Cola i Atlanta i maj 2016 och 

FELATRAC (den latinamerikanska Coca-Cola-
federationen) erbjöd sig att stödja STCC. Till följd 
av detta stöd gick den lokala ledningen med på 
att nästan alla anställda fick behålla sina jobb (62 
av 70). STCC har tackat IUL och FELATRAC för 
deras stöd. 

IUL-förbundet SUT-INARSA i Nicaragua har 
undertecknat ett nytt avtal med Coca-Cola-
tappningsföretaget FEMSA vilket begränsar 
möjligheterna till utläggning. Förbundet för den 
nationella läskedrycksindustrin har förhandlat 
fram den ökning av lönerna med 15% till 18%. 
Under de senaste två åren har förbundet lyckats 
ge direkta anställningskontrakt till tidigare 
bemanningsföretagsanställda. Det finns 
fortfarande 120 personer som inte är fast 
anställda vid företaget. Läs mer här (på 
engelska). 

Förbund som representerar anställda vid Coca-
Colas dotterbolag i Bolivia håller på att försöka 
bygga upp en landsomfattande facklig 
organisation för Coca-Cola-arbetare. Läs mer här 
(på engelska). 

Som resultat av mötet i Atlanta den 12 maj 
mellan IUL och TCCC (The Coca-Cola 
Company) har ledningen för FEMSA i 
Filippinerna gått med på att betala ut ersättning 
för oavlönat övertidsarbete och lönebortfall vilka 
blev följden av ett nyinfört 
löneutbetalningssystem som kallades Project 
Sharp. IUL kommer att bevaka denna 
utbetalningsprocess. 

IUL:s medlemsförbund i Pakistan har lyckats 
förhandla fram en ny mer jämställd 
anställningspolicy för att anställa fler kvinnor och 
för att kvinnliga praktikanter skall få bättre 
möjligheter vid Coca-Colas anläggningar i Rahim 
Yar Khan och Faisalabad. Det var en stor 
framgång för jämställdheten när femton kvinnliga 
gaffeltruckförare anställdes av Coca-Cola 
Pakistan år 2016. Mammaledigheten har också 
förlängts från tolv till sexton veckor och man har 
skapat dagis på arbetsplatsen i Coca-Colas 
fabriker i Pakistan. Dessa är väl utrustade med bl 
a tillräckligt med barnsängar, luftkonditionering, 
värmeaggregat med hög säkerhetsstandard, 
dricksvatten och kylskåp. 

I Togo, upprättades, efter konflikten vid Lomé 
Brasserie BB i juni 2015 som gällde tillfälligt 
anställda som utförde fast anställdas 
arbetsuppgifter, en gemensam arbetsgrupp. Den 
hade till uppgift att identifiera vilka jobb som hade 
lagts ut. Man hittade mer än 100 jobb och idag 
arbetar företaget tillsammans med facket på att 
successivt omvandla dessa tidsbegränsade 
kontrakt till fasta kontrakt. Målet är att avskaffa 
alla otrygga anställningsformer inom företaget. 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/699
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/700
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Coca-Cola European Partners (CCEP) 
meddelade den 28 maj att sammanslagningen 
av Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian 
Partners och Coca-Cola Tyskland är avslutad. 
Genom denna bildas världens största 
oberoende Coca-Cola-tappningsföretag, om 
man ser till nettoomsättningen. Det servar mer 
än 300 miljoner konsumenter i hela Västeuropa. 

SABMiller och Coca-Cola har fått den 
sydafrikanska regeringens godkännande för 
en transaktion som går ut på att kombinera 
deras läskedrycksverksamhet. Avtalet med det 
sydafrikanska departementet för ekonomisk 
utveckling innebär bl a ett treårigt 
uppsägningsstopp och att företagen skall satsa 
54 miljoner dollar på stöd till små sydafrikanska 
företag. Läs mer här (på engelska). 

Medlemsförbund som representerar anställda 
vid Coca-Cola är hjärtligt välkomna att delta i 
det globala mötet i IUL:s internationella 
Coca-Cola-allians som skall hållas i Genève 
den 14-15 september 2016. Mötet kommer att 
ge medlemsförbunden möjlighet att diskutera 
problem och utvecklingen inom företaget och 
även att se över och utvärdera de framsteg som 
har gjorts på ett antal områden och i samband 
med konflikter. Man får även tillfälle att 
fastställa prioriteringar för det fortsatta arbetet 
och diskutera eventuella gemensamma 
åtgärder som skulle kunna stärka alliansen. 
Medlemsförbund som är intresserade av att 
delta kan vända sig till IUL:s sekretariat 
[burcu.ayan@iuf.org]. 

PepsiCo 

burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCos vägran att 
erkänna och avhjälpa 
pågående kränkningar av 
mänskliga rättigheter i ett 
lager i västra Bengalen i 
Indien som uteslutande 

arbetar för PepsiCo gör företaget delaktigt i 
kränkningarna. Denna delaktighet gör att deras 
leverantörskodex och deras påstådda 
engagemang för mänskliga rättigheter ligger i 
spillror. 

IUL har uppmanat PepsiCo att använda sig av 
sitt inflytande hos leverantören för att se till att 
de avskedade arbetarna får tillbaka sina jobb 
på villkor som garanterar deras rättigheter. IUL 
har lanserat en kampanj, "Stoppa 
delaktigheten" (STOP PEPSICOmpllicity!), för 
att stödja de 28 berörda arbetstagarna vid 
lagret RKFL. 

Här följer mer information om kampanjen på 
engelska. 

Medlemsförbund i Indien, Myanmar, Pakistan, 
Indonesien och USA har nyligen vidtagit åtgärder 
för att stödja de 28 arbetare som fortfarande 
kämpar för sina rättigheter i Indien. Mer detaljer 
om dessa åtgärder finns på 
http://www.stoppepsicomplicity.org/ (på 
engelska). 

Det har gått ett år sedan fackföreningen vid 
Grupo Frito Lay Compañía Limitada (Sitrafritolay) 
bildades lagligt. Trots att facket representerar det 
stora flertalet anställda vägrar PepsiCos 
dotterbolag i Guatemala fortfarande att förhandla 
med IUL-förbundet och har i stället valt att 
underteckna ett nytt kollektivavtal med ett 
minoritetsförbund. Inför denna situation har 
Sitrafritolay, som representerar ungefär 900 av 
företagets totalt 1 300 anställda, lämnat in ett 
klagomål till domstol. Ledningen försöker 
påtvinga de anställda ett skenavtal som inte har 
diskuterats med facket och som inte motsvarar 
arbetstagarnas förväntningar. 

Efter att IUL-förbundet vid Frito Lay 
Dominicana (Sintralayado) hade kämpat i 
många år för erkännande har det nu bekräftats 
att förbundet hade tillräckligt många medlemmar i 
enlighet med arbetsmarknadslagstiftningen för att 
betraktas som representativt för de anställda. 
Omkring 500 anställda skrev på ett dokument 
som stödde kollektivförhandlingsprocessen. Ett 
par dagar efter detta lade Sintralaydao fram sina 
krav till företaget och till 
arbetsmarknadsmyndigheterna. 

Denna historiska framgång kom efter åtta års 
kamp, som bl a ledde till att 500 anställda 
avskedades. Sintralayado förbereder sig nu för 
att inleda förhandlingar med företaget om ett 
kollektivavtal. 

Nätverksmöten för förbund vid PepsiCo och 
Frito-Lay 

Medlemsförbund som representerar anställda vid 
PepsiCo och Frito-Lay är hjärtligt välkomna till 
Nätverksmötet för IUL-förbund vid PepsiCo 
och Frito-Lay i Genève den 13-14 september 
2016. Syftet med detta möte är att utarbeta en 
strategi bland medlemsförbunden för bättre 
kunna kartlägga IUL:s medlemskap inom 
koncernen, fastställa en plan för att stärka den 
fackliga organiseringen och främja IUL:s strategi 
för att bygga upp en stark grund för fackliga 
rättigheter och kollektivförhandlingar för IUL-
förbund som är verksamma vid PepsiCo och 
Frito-Lay. Medlemsförbund som är intresserade 
av att delta bör vända sig till IUL:s sekretariat 
[burcu.ayan@iuf.org]. 

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/693
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_complicity_leaflet.pdf
http://www.stoppepsicomplicity.org/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter långa förhandlingar  utlyste 
Bryggeriarbetarförbundet i Panama (STICP) 
en strejk i april och gick därefter till förlikning. 
Till följd av denna vann STICP sin kamp för ett 
treårigt kollektivavtal. Läs mer här (på 
engelska). 

SABMiller/ABInbev/Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett IUL-SABMiller/ABInBev/Asahi –möte hölls 
den 14 juni 2016. IUL-förbund som 
representerar anställda vid ABInBev och 
SABMiller antog ett internationellt uttalande. Se 
här (på engelska). 

Internationell Bryggeriarbetarkonferens 

En internationell bryggeriarbetarkonferens ägde 
rum i Istanbul i Turkiet den 14-16 juni 2016. Ett 
viktigt resultat av konferensen var beslutet att 
upprätta en bryggeriavdelning. Denna kommer 
att ha en informell och flexibel liknande den 
som gäller för mejeri- och köttavdelningarna.  

Efter att ha sett en presentation av 
mejeriavdelningens nätplattform för 
kollektivavtal föreslog konferensen ett liknande 
redskap för en nya avdelningen. 

Man kommer även att upprätta en sluten 
Facebook-grupp för löpande kommunikation 
mellan IUL-förbund som representerar 
bryggeriarbetare. 

Detaljerad information om de åtgärdspunkter 
som antogs på konferensen kommer att 
publiceras i nästa nummer av TNF Info. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
IUL:s cateringstyrgrupp sammanträdde i 
Genève den 1 juni och godkände IUL:s 
sekretariats fortsatta arbete. Detta syftar till att 
förbättra anställningstryggheten i en sektor där 
arbetsgivarna ofta lämnar anbud för att få 
kontrakt om att tillhandahålla olika tjänster. IUL 
redogjorde för det arbete man gjort när det 
gäller rättsligt skydd för arbetstagare i samband 
med omplaceringsprocesser på Sodexos tio 
största marknader. 

Styrgruppen identifierade ett antal problem som 
var gemensamma för medlemmarna när de 
arbetade för stora TNF i sektorn, som flextider, 
arbetsbördan, arbetsmiljöproblem, överdriven 

användning av otrygga och tillfälliga 
anställningsformer och bristen på erkännande för 
fackliga företrädare på arbetsplatserna. 

IUL:s sekretariat kommer att utveckla ett förslag 
till kampanjplan till HRCT-konferensen i 
november 2016. Man kommer där att definiera 
de gemensamma problem som 
cateringmedlemsförbunden har när det gäller att 
organisera de anställda. Man skall även utarbeta 
gemensamma mål och syften vilka skall ingå i en 
långfristig plan för arbetet i sektorn. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Arla 
james.ritchie@iuf.org  

Det brittiska medlemsförbundet Unite the 
Union har inlett ett rättsligt förfarande mot Arla 
för att man inte genomfört tillräckliga 
konsultationer innan man beslutade stänga 
anläggningen i Hatfield Peverell, vilket ledde till 
att 230 personer förlorade sina jobb. Förbundet 
kräver skadestånd för medlemmarna i denna 
anläggning. 

BEL Group 
burcu.ayan@iuf.org  

På begäran av det turkiska medlemsförbundet 
Tekgida-Is, har IUL träffat det franska 
transnationella mejeriföretaget Bel för att kräva 
att det omedelbart skall erkänna Tekgida-Is och 
inleda kollektivförhandlingar med förbundet. 

Den turkiske arbetsministern har utfärdat ett intyg 
som erkänner att Tekgida-Is har rätt att 
genomföra kollektivförhandlingar vid Bel Karper 
Turkey efter det att förbundet kunna fastslå att 
man representerar mer än 40% av arbetsstyrkan. 

Företaget har dock överklagat detta beslut och 
detta kommer att fördröja förhandlingarna. 
Överklagan syftar till att försvaga facket inom 
företaget och, i slutändan, att undvika att man 
måste erkänna facket. 

Företaget har på ett flagrant sätt brutit mot sina 
skyldigheter när det gäller de mänskliga 
rättigheterna genom att upprätta ett "fabriksråd" 
som helt klart är avsett att undergräva Tekgida-
Is' legitimitet och auktoritet. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org  

Ett gemensamt möte inom ramen för 
IUL/Danones globala avtal  hölls i Paris den 6 
juni. Mötet diskuterade olika initiativ, separata 
och gemensamma, för att "göra reklam" för det 
nyligen undertecknade Avtalet om hållbar 
utveckling tillgång till rättigheter (det finns på 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/panama-iuf-affiliate-signs-collective-agreement-sabmiller
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Declaration.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 5 

IUL:s sajt) Danone har beställt översättningar 
till 21 språk. Man diskuterade också frågor 
gällande rättigheter vid Danones fabriker i 
Polen, Ryssland, Turkiet, Indonesien och  
Malaysia och vid samägda företag i Korea och 
USA. Man inledde en diskussion om företagets 
skyldighet att genomföra en genomlysning kring 
mänskliga rättigheter inom Danones 
leverantörskedja, till en början med särskild 
inriktning på palmolja. 

Mötet tog del av rapporter om de senaste 
kontrollbesöken inom ramen för IUL-
Danone-avtalet (i Malaysia, Ryssland och 
Brasilien). Under 2016 skulle man besöka 
Indien och Irland och genomföra ett 
uppföljningsbesök i Ryssland. 

Internationell mejeriindustrikonferens 

Fyrtio deltagare från 17 medlemsförbund deltog 
i IUL:s 4:e globala mejerikonferens i 
Kapstaden i Sydafrika den 24-26 maj 2016. 

IUL:s sekretariat informerade om och gav färsk 
information om de organiseringsdiagram som 
framställts för ett antal stora transnationella 
mejeriföretag. Dessa visar de framsteg som 
gjorts i organiseringsarbetet vid olika företags 
anläggningar. Ett antal nya fabriker är nu 
organiserade, men samgåenden, uppköp och 
omstruktureringar har lett till att en del 
organiserade fabriker stängts, vilket lett till att 
den allmänna situationen är ganska oförändrad. 
Medlemsförbunden ombads använda dessa 
organiseringsdiagram i sina egna 
organiseringsplaner. Man uppmanades också 
informera IUL:s sekretariat när man valde ut 
fabriker som skulle organiseras och även om 
eventuellt motstånd från företagens sida. 
Detsamma gällde också framgångar. 

IUL:s mejeriavdelning kommer att fortsätta 
arbetet för att stärka och bygga upp 
internationella fackliga allianser, till en början 
inom Arla, Danone, Fonterra och Saputo 
genom att utveckla regelbunden kommunikation 
och stärka konkreta solidaritetsaktioner. 

Så länge som IUL har formella åtaganden med 
företag riktas uppmärksamheten i första hand 
mot frågor gällande mänskliga rättigheter som 
är knutna till otryggt arbete, ojämlikhet mellan 
könen och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna inom företagens 
leverantörskedjor. 

Med hjälp av det australiska IUL-förbundet 
NUW har IUL upprättat en nätbaserad plattform 
https://www.dairyworker.org/ (på engelska) där 
medlemsförbunden kan ladda upp och dela 
med sig av kollektivavtal, hänvisa till en 
checklista med de viktigaste bestämmelserna 

och ställa frågor till de förbund som laddat upp 
avtalen. När medlemsförbunden gått med är 
tanken att de skall ladda upp sina egna avtal för 
mejeriindustrin. Databasen håller fortfarande på 
att utvecklas och finns ännu bara på engelska. 
Man planerar att använda andra språk men de 
kollektivavtal som laddas upp kan inte översättas 
av IUL:s sekretariat på grund av kostnaderna. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Den 25 maj genomförde snabbmatsarbetare i 
USA en rad aktioner för att protestera mot låga 
löner och dåliga arbetsvillkor i sektorn. Under 
förmiddagen lämnade många anställda vid de 
främsta snabbmatskedjorna sina arbetsplatser 
och samlades framför McDonald's-restaurangen 
Rock N Roll i Chicago för att framföra ett klart 
budskap: McJobb är en kostnad för oss alla. 
Senare på eftermiddagen protesterade 10 000 
människor från hela landet utanför McDonald's 
huvudkontor för att stödja Kämpa för 15-
kampanjen (15 US dollar per timme och rätten 
att gå med i facket). 

FISKERI 
kirill.buketov@iuf.org 

Fisk- och skaldjursmässan i 
Bryssel: Doha, Citra Mina, Icelandic 
Group 

Medlemsförbund från IUL och ITF vidtog åtgärder 
på den årliga  globala fisk- och 
skaldjursmässan i Bryssel i Belgien den 26-28 
april för att belysa de brutala arbetsmetoder som 
ofta används inom branschen och för att försvara 
branschens anställdas rättigheter. Den globala 
mässan är den största internationella 
handelsplattformen för fisk och skaldjur. Förra 
året, 2015, demonstrerade IUL:s och ITF:s 
belgiska medlemsförbund utanför ingången till 
mässområdet för att stödja fackmedlemmar som 
avskedats från Citra Mina (Philfresh) i General 
Santos i Filippinerna. i år omfattade den aktionen 
även fackliga representanter från Belgien, 
Danmark, Italien, Norge och Storbritannien som 
hade rest till Bryssel för att tala med företag som 
kränkte de mänskliga rättigheterna. Det gällde, 
förutom Citra Mina/Philfresh, även Doha/Aveiro 
från Marocko. Man överräckte också ett brev till 
Icelandic Group. Fackliga aktivister vaktade 
utanför grindarna och delade ut flygblad för att 
öka medvetenheten angående de kränkningar av 

https://www.dairyworker.org/
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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de mänskliga rättigheterna som förekommer i 
industrin. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org  

Anställda vid Citra Mina och deras fackliga 
organisation fortsätter kampen för sina 
rättigheter. En framgång som gav dem och 
deras anhöriga sjukförsäkring har givit den 
långa kampen för rättigheter och erkännande 
ett stort lyft. När arbetarna blev uppsagda 
förlorade de sjukförsäkring både för sig själva 
och familjen i enlighet med det gällande 
systemet i Filippinerna, Philhealth. Tack vare 
stöd från IUL och särskilt Svenska Livs åtnjuter 
de nu åter full täckning. 

Seachill/Icelandic Group 
kirill.buketov@iuf.org 

Det brittiska Unite genomför en kampanj för 
att förhindra att Icelandic Seachill, med säte i 
Grimsby och den största leverantören av kyld 
fisk i Storbritannien, utnyttjar den nya 
"nationella lönen som går att leva på" för att 
sänka arbetstagarnas inkomst genom att sänka 
övertidsersättningen. Unite är oroligt över att 
denna metod kommer att spridas i 
Storbritannien när företagen blir tvungna enligt 
lag att betala den nationella lönen på 7,20 £ i 
timmen. Icelandic Seachill, som är beroende av 
att de 400 anställda arbetar mycket övertid har 
visat prov på vad Unite kallar för en "otrolig 
fingerfärdighet" för att få igen de pengar man 
kommer att bli tvungen att betala för den höjda 
nationella lönen. Icelandic Seachill är en del av 
Icelandic Group, som ägs av en grupp 
pensionskassor. Deras sätt att agera har 
kritiserats i Storbritannien och på Island. Med 
stöd från IUL:s medlemsförbund genomför 
Unite i Storbritannien och SGS på Island nu 
internationell samordning för att försöka stoppa 
nedskärningarna i Grimsby. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Det amerikanska medlemsförbundet BCTGM 
fortsätter sin kampanj mot utläggning av 600 
jobb från Mondelez Nabisco-fabrik i Chicago. 
The Alliance for Retired Americans (alliansen 
för pensionerade amerikaner) har anslutit sig till 
AFL-CIO för att stödja förbundet i ett krav på 
bojkott av mexikansktillverkade Oreo-kex efter 
det att Mondelez genomförde sitt beslut att 
förstöra bra jobb i Chicago-fabriken. 

Medlemmen i BCTGM:s fackklubb Michael Smith 
talade inför Democratic Platform Drafting 
Committee som ett led i förberedelserna för det 
nationella demokratiska partikonventet och höll 
ett känsloladdat tal om sina erfarenheter som 
arbetare vars jobb hade lagts ut. Smith fick en 
stående ovation från paneldeltagarna och 
publiken. Hans uttalande finns här (på engelska). 

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

Det senaste mötet mellan IUL och Nestlé 
(mötena hålls två gånger om året) ägde rum den 
2 juni. 

IUL noterade de framsteg som gjorts i Hong 
Kong, där man hade undertecknat ett avtal om 
erkännande av facket, i Indonesien, där 
förhandlingar hade inletts om ett rikstäckande 
kollektivavtal och i Indien, där det nu finns 
strukturerade relationer mellan All India Nestlé 
Workers Federation och ledningen för Nestlé 
India. 

I Ryssland konstaterade IUL att vissa framsteg 
gjorts men man betonade behovet av tydligare 
erkännande av  facket vid Nestlé när det gällde 
alla arbetsplatsfrågor och man sade att det 
behövdes mer robusta mekanismer behövdes för 
att kollektivförhandlingar skulle kunna 
genomföras i god tro, inklusive när det gällde 
löner. 

I Korea, konstaterade IUL att situationen hade 
försämrats när det gällde att skydda 
rättigheterna. Detta var en direkt följd av att 
Nestlé inte genomförde en genomlysning av 
mänskliga rättigheter när man bildade ett samägt 
bolag med Lotte. IUL uttryckte oro över att det 
verkade som om Nestlé hittills inte hade något 
inflytande alls över verksamheten vid det 
samägda bolaget. 

IUL uppmanade Nestlé att genomföra en 
ordentlig och noggrann genomlysning av 
mänskliga rättigheter när man bildade ett samägt 
glassbolag med R&R. Man uppmanade också 
koncernen att främja och skydda mänskliga 
rättigheter i det nya företaget. IUL betonade, att 
man skulle betrakta Nestlé som ansvarigt om det 
förekom kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna vid det nya företaget, Froneri. 

I Japan, hade Food Rengo fortfarande inte fått 
tillträde till Nestlés fabriker för att informera 
arbetstagarna om deras rättigheter efter det att 
en omröstning hade hållits för att upplösa 
fackföreningen. IUL har begärt att Nestlé skall se 
till att Food Rengo får direkt tillträde till de 
anställda på samtliga arbetsplatser för att 

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
http://www.fightforamericanjobs.org/nabisco-worker-addresses-democratic-drafting-committee-in-washington-d-c/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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säkerställa att arbetstagarna känner till sina 
rättigheter och förstår den rådande situationen. 

I USA, har Nestlé försäkrat IUL:s 
medlemsförbund att man bara kommer att ha 
en policy och operativ strategi i alla delar av 
företaget vad gäller arbetstagarnas tillgång till 
fackliga rättigheter och rätten att förhandla 
kollektivt. Det har förekommit uppskattade 
tecken på framsteg men hittills råder oklarhet 
när det gäller policyn och dess genomförande. 

Den 21 juni i Turkiet, inledde 900 Tekgida-Is-
medlemmar en strejk för att säkerställa fasta, 
trygga jobb för arbetstagare som idag är 
tillfälligt anställda eller utlagda på 
bemanningsföretag. Man kräver också bättre 
löner. I nästa nummer av TNF Info kommer vi 
att ge ytterligare information om strejken. För 
mer detaljer: klicka här (på engelska). 

Genomförandet av Nestlés policy för 
moderskapsskydd i USA är inte förenlig med 
ILO:s konvention nr 183 som föreskriver 14 
veckors betald ledighet, oberoende av den 
årliga semestern. Förhandlingarna fortsätter om 
policyns tillämpning. 

I IUL/Nestlés gemensamma arbetsgrupp om 
jämställdhetsfrågors namn lade IUL fram en 
uppdatering av ett utkast till avtal om 
jämställdhet mellan könen och diskriminering. 
Man betonade dock att inga vidare framsteg var 
möjliga förrän frågan om moderskapsledighet 
hade lösts i USA. 

Ett ad-hoc-möte i det europeiska 
företagsrådet för Nestlé hölls den 20 maj 
2016. Fackliga representanter från länder i 
företagsrådet som påverkas av 
sammanslagningen av Nestlés 
glassverksamhet och R&R informerades om 
den aktuella situationen och vilka initiativ som 
tagits på nationellt plan. Nestlé kunde dock då 
inte lämna några garantier eller ens ge 
information om de fackliga rättigheterna, som 
var den fråga som de fackliga deltagarna var 
mest angelägna om att ta upp. Nestlé åtog sig 
att organisera ett nytt ad hoc-möte ett par 
månader senare. 

Det europeiska företagsrådet för Nestlé höll 
det första av sina två årliga möten den 15-16 
juni. Bland frågorna på dagordningen fanns "en 
lön som går att leva på" och dess tillämpning 
även på inhyrd personal, hållbar 
anställningsbarhet och arbetsmiljöfrågor. 

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

Livs i Sverige fortsätter sin kamp mot 
nedläggningen av Findus' fabrik för djupfrysta 

livsmedel i Bjuv (se TNF Info nr 25). 
Överläggningarna fortsätter för att försöka hitta 
en annan köpare. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org  

Ett av de två årliga mötena mellan Unilevers 
koncernledning, IUL:s sekretariat, 
medlemsförbund och IndustriAll ägde rum i 
London den 9 juni. 

IUL fortsätter att utöva påtryckningar på Unilever 
vad gäller dess ansvar för att säkerställa att 
rättigheter respekteras i dess affärsrelationer och 
hos underleverantörerna. Som svar på krav från 
IUL har Unilever spelat en positiv roll för att 
underlätta kontakterna mellan International 
Flavours and Fragrances (IFF) och IUL i 
samband med en långvarig konflikt med ett av 
IUL:s turkiska medlemsförbund. IUL har också 
tagit upp frågan om kränkningar av de fackliga 
rättigheterna vid det transnationella 
förpackningsföretaget Crown Holdings i Turkiet. 
Man har också uppmanat Unilever att använda 
sitt inflytande över PepsiCo, som Unilever har ett 
samägt bolag med, vilket framställer kylda 
drycker i ett antal länder, för att förhandla fram en 
lösning på en långdragna konflikten om 
rättigheter vid PepsiCos lagerföretag- och 
leverantör i västra Bengalen i Indien. 

På mötet fick IUL igenom ett principbeslut om att 
man skall vidta gemensamma åtgärder för att ta 
itu med kränkningarna av grundläggande 
rättigheter på palmoljeplantager som producerar 
för Wilmar, Unilevers största leverantör av 
palmolja. Det gäller bl a svältlöner, barnarbete 
och avsaknad av dricksvatten. 

IUL fick också igenom ett principbeslut om att 
man tillsammans skall ta itu med kränkningarna 
på tre teplantager i Assam i Indien som levererar 
till Unilever. Även här gällde det bl a svältlöner 
som berodde på att man systematiskt gjorde 
avdrag på lönen för skulder som var generationer 
gamla, bristen på dricksvatten och fullgoda 
sanitära anläggningar samt användningen av det 
ytterst giftiga bekämpningsmedlet paraquat. 

IUL uppmuntrar medlemsförbunden att kontakta 
den nationella/lokala ledningen för att börja 
förhandlingar om tillämpningen av det 
gemensamma åtagande, som undertecknades i 
januari, om hur man skall förebygga sexuella 
trakasserier på Unilevers arbetsplatser. Ni kan se 
avtalet genom att klicka här. Var vänliga 
informera sekretariatet om eventuella initiativ 
som tas på detta område och om hur företaget 
inför eller främjer avtalet på era arbetsplatser. 

http://www.iuf.org/w/?q=node/5047
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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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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 

Genom de impulser som den globala 
aktionsveckan gav håller IUL:s 
medlemsförbund i Afrika på att organisera 
och stärka sina krav till arbetsgivarna och 
förhandla fram bättre arbetsvillkor för 
hotellstädare. 

I Sydafrika, har det sydafrikanska Commercial, 
Catering and Allied Workers Union 
(SACCAWU) vid vissa hotell förhandlat fram 
lättare arbetsuppgifter för kvinnliga städare 
under graviditeten och under fyra månader efter 
att de återvänt efter mammaledigheten. Man 
har även lyckats införa hälsokontroller en gång i 
veckan, vilka genomförs av en läkare och 
sjuksköterska på plats. Efter en lång kamp med 
Sun International South Africa har förbundet 
uppnått ett avtal för inhyrda städare. Dessa 
skall nu i stället bli direkt och fast anställda. 

I Zambia, kräver Hotel, Catering, Tourism and 
Allied Workers Union of Zambia (HCTAWUZ), 
att ledningen vid Zambezi Sun International i 
Livingston skall dubblera antalet städare per 
rum från en till två. Man förbereder sig också för 
att framföra samma krav genom förhandlingar 
med andra hotell. 

I Zimbabwe, har Zimbabwe Catering and Hotel 
Workers Union (ZCHWU), lanserat en rad 
initiativ i Harare och Victoria Falls för att 
identifiera problem och förbereda för 
förhandlingar för att förbättra städarnas 
situation. De problem som förbundet har hittat 
gäller bl a sängarnas tyngd, kemiska risker, 
problem med damm från heltäckande mattor 
och sexuella trakasserier av gäster. 

I Ghana, använder Industrial & Commercial 
Workers' Union (ICU), sig av den s k Activity 
Body Mapping-övningen som hämtats ur IUL:s 
rekommendationer om Bra arbetsmiljöpraxis i 
städbranschen. Förbundet har också gjort 
presentationer om arbetsmiljöfrågor och 
organiserat utbildningskurser vid tre av de 
främsta hotellen – Novotel Hotel, Holiday Inn 
Accra Airport Hotel och Mövenpick Ambassador 
Hotel – för att försöka utreda hur smärta 

drabbar hotellanställda och även informera de 
anställda om arbetsmiljöfrågor. 

Accor Hotels 
massimo.frattini@iuf.org  
emilio.ferrero@iuf.org 

Den 18 april vann facket vid hotell Ibis Tamarin i 
Djakarta i Indonesien, som är anslutet till det 
nationella hotell- och restaurangfacket FSPM, en 
omröstning för att inleda förhandlingar om ett 
kollektivavtal. Omröstningen, som bevittnades av 
arbetsmarknadsmyndigheten, genomfördes på 
begäran av hotelledningen i ett försök att 
undergräva förbundet. Det var ytterligare ett led i 
ledningens försök att krossa facket, ända sedan 
detta grundades år 2012. 

UNITE HERE:s fackklubb i Toronto i Kanada, 
har fullt ut fastställt sina förhandlingsrättigheter 
vid hotell Novotel North York. I en rad beslut, 
med början i december 2015, har 
arbetsmarknadsmyndigheten i Ontario fastställt 
att hotellets ledning bröt mot lagen i Ontario 
genom att vägra förhandla med förbundet och 
genom att ensidigt ändra på löne- och 
arbetsvillkor. Facket och de anställda förhandlar 
nu om ett första kollektivavtal vid Novotel North 
York. 

Melia Hotels 
massimo.frattini@iuf.org  
emilio.ferrero@iuf.org   

Svårigheter har uppstått i Storbritannien kring 
tillämpningen av det globala avtal som slutits av 
IUL och Melia. Unite the Union och IUL har 
samarbetat för att försöka lösa problemet. 

Efter att en av Unites medlemmar blivit avskedad 
på grund av sitt fackliga arbete intensifierade IUL 
sina ansträngningar och uppmanade ledningen 
att omgående återanställa den avskedade 
arbetstagaren och inleda förhandlingar om 
genomförandet av det globala avtalet. 

Den 9 juni nåddes en uppgörelse som innebar att 
den avskedade arbetaren fick återgå till jobbet 
med alla sina rättigheter. Därefter publicerade 
Unite och Melia ett gemensamt 
pressmeddelande. Man beslutade också att 
diskutera bredare problem och frågor på hotellet. 

Man skulle inleda diskussioner på lokalt plan om 
hur fackets tillträde till Melia-hotellen skulle 
kunna fungera och hur bestämmelserna i det 
globala avtalet skall tillämpas i Storbritannien. 
Under en tid kommer företaget att verka för att ta 
upp interna problem och Unite åtar sig att under 
samma tid avstå från offentliga aktioner för att ge 
plats för konstruktiva framsteg. 

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

Två rapporter som publicerats den senaste 
tiden har åter belyst de farliga och ovärdiga 
arbetsvillkor som råder i många 
fjäderfäförädlingsfabriker, särskilt sådana som 
inte är fackligt organiserade, som drivs av 
transnationella köttföretag i USA. 

En ny rapport från en amerikansk myndighet 
(Government Accountability Office) säger, 
att arbetet inte bara är extremt farligt, men 
också att långt ifrån alla skador anmäls till följd 
av omfattande underrapportering. 

När det inte finns en facklig organisation 
anställer stora företag ofta utsatta flyktingar och 
migranter och det klimat av fruktan som råder 
gör att de anställda inte vågar säga ifrån. 

I andra  oorganiserade anläggningar har Oxfam 
America rapporterat att många arbetare väljer 
att bära blöja på grund av den ovärdiga 
situationen där de förvägras toalettpauser. 

Denna Oxfam-rapport konstaterade att 
arbetsmiljön var bättre i fackligt organiserade 
fabriker vilka erbjöd betydande skydd och där 
man såg till att de anställda informerades om 
sina rättigheter. 

IUL-förbundet UFCW/RWDSU fortsätter sitt 
arbete med att organisera fjäderfäarbetare i en 
fientlig omgivning och som svar på Oxfam-
rapporten  förklarade man att "de anställda 
måste få veta att de har rätt att organisera sig 
och att organiserade arbetstagare har större 
möjligheter att skydda sig från denna typ av 
missbruk". 

Cargill 
james.ritchie@iuf.org  

I nummer 25 av TNF Info rapporterade vi att 
Cargill i Storbritannien hade meddelat att 230 
skulle bort vid kycklingförädlingsanläggningar i 
Hereford efter att företaget förlorat 
leverantörskontraktet med detaljhandelskedjan 
Asda. 

Unite the Union rapporterar att man lyckades 
undvika tvångsuppsägningar genom att 
förhandla om frivilliga avgångar, minskad 
användning av inhyrd arbetskraft från 
bemanningsföretag och omplaceringar. Det 
finns nämligen ytterligare två anläggningar 
alldeles i närheten. Alla inhyrda anställda som 
har ett eller flera anställningsår kommer att få 
stanna kvar med fasta jobb. 

Samordningsgruppen i den nyupprättade 
Köttavdelningen inom IUL skall sammanträda 
i september för att utvärdera den fackliga 

organiseringen inom stora transnationella 
köttföretag och fastställa mål för framtida 
organiseringsarbete och facklig utveckling. Mötet 
skall diskutera möjligheten att bilda fungerande 
internationella fackliga allianser inom företagen 
och identifiera frågor som skulle kunna tas med i 
gemensamma organiserings- och 
kampanjaktiviteter. 

CP Foods (fjäderfä) 
ron.oswald@iuf.org 

Detta ytterst antifackliga thailändska 
livsmedelsföretag (ett av världens största 
fjäderfäföretag) har alltid skapat verkliga problem 
för fackliga organisationer och deras medlemmar 
som försöker få tillgång till sina rättigheter inom 
företaget. 

IUL håller nu på att bedöma den fackliga styrkan 
och pågående konflikter vid CP Foods och åtar 
sig att samarbeta med alla fackliga 
organisationer som försöker försvara eller införa 
arbetstagarrättigheter vid CP Foods. 

I Turkiet, befinner sig landsorganisationen 
DISK:s livsmedelsarbetarförbund Gida-Is mitt 
uppe i en stor konflikt med CP Foods.  På ett 
möte nyligen i Istanbul började IUL:s sekretariat 
se på hur IUL skulle kunna inlemma denna 
konflikt i sin verksamhet och stödja den som en 
del av den bredare internationella kampen inom 
CP Foods. 

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

Konflikten mellan detta företag och IUL-förbundet 
NZ Meat Workers Union (NZMWU) fortsätter. 

Det internationella stödet har främst gått ut på att 
ta upp rättighetsfrågor i detta företag eftersom 
viktiga detaljhandelsföretag i Europa och särskilt i 
Storbritannien har uttryckt sin oro över 
situationen. Tre stora brittiska 
detaljhandelsföretag har framfört sin oro och sina 
synpunkter på olika sätt till AFFCO direkt. En 
detaljist har tillfälligt avbrutit sitt 
leverantörskontrakt. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
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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

