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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Palmolja: TNF-lev.kedjan  
jorge.chullen@iuf.org 
I början av 2015 köpte malaysiska Sime Darby 
Papua Nya Guinea-baserade New Britain Palm 
Oil Ltd:s (NBPOL) verksamhet, som är en central 
del i de stora transnationella företagens 
leveranskedjor. Sime Darbys markinnehav ökade 
därmed till en miljon hektar (10 000 
kvadratkilometer). Företaget har inlett storskaliga 
övertalighets- och outsourcingprogram, som 
enligt oljepalmsarbetarfacket i Higaturu 
(HOPPWU) beräknas ha påverkat minst 700 
anställda. Sime Darby är dessutom på stark 
frammarsch i den afrikanska palmoljesektorn. 

Socker: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
Förhandlingarna i sydafrikanska Sugar 
Bargaining Council resulterade 4/7 i en 
löneökning på 6,5 % (april 2016 – mars 2017) för 
ca 5 000 anställda. Parterna kom överens om att 
förhandlingsvägen lösa återstående problem 
inom 180 dagar.  

Vi fortsätter stödja medlemsförbundet FAWU:s 
satsning på att organisera lantarbetarna hos 
sockerrörsodlaren Harden Heights i KwaZulu-
Natal-provinsen. Runt 190 arbetare – varav 110 
FAWU-medlemmar – strejkade i tio dygn, vilket 
ledde till en betydande löneökning.  

I Tanzania har förhandlingarna med Illovo 
Sugars dotterbolag Kilombero Sugar brutit 
samman. Dödläget följer samma mönster som vi 
sett i andra länder. Inget avtal finns om löner eller 
traktamenten för säsongs- och tillfälliganställda 
och ärendet är nu föremål för medling. 

Te: TNF-leveranskedjan 
sue.longley@iuf.org 
Plantage- och lantarbetarfacket i Malawi 
(PAWUM) kan tack vare ett stort genombrott 
bättre representera och förhandla för dem som 
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arbetar på teplantager. Efter åratal av krångel 
och motstånd från arbetsgivarna i Tea 
Association of Malawi (TAML) undertecknades 
ett avtal om erkännande i slutet av maj 2016. 
Detta följdes upp med att PAWUM i mitten av 
juni presenterade ett förslag till kollektivavtal, 
som parterna väntas börja förhandla om i mitten 
av juli. PAWUM har hela tiden stöttats av IUL. 

Hittills har TAML ensidigt bestämt lönerna som 
är bland de lägsta i sektorn. Enligt en studie 
från 2013 är de lägre än lönerna för tearbetare i 
Assam och Indonesien. För närvarande är 
grundlönen ca 1,35 USD per dag. 

Malawi är Afrikas näst största producent och 
exportör av te – efter Kenya som är störst – och 
merparten av teet går direkt till brittiska 
transnationella företag som använder det i 
ledande brittiska varumärken. Tesektorn är den 
största arbetsgivaren i Malawis formella 
ekonomi, med runt 50 000 anställda. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Big Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL har skrivit till AJE Groups vd i Peru (som 
tillverkar Big Cola) med anledning av 
uppsägningarna nyligen på PT AJE 
Indonesien av anställda som utövat sin 
internationellt erkända rätt till föreningsfrihet. 
IUL kräver att företaget rättar till 
missförhållandena och ser till att de drabbade 
arbetarna återanställs. 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Hos Coca-Cola Pakistan – som ägs och drivs 
av Coca-Colas turkiska tappare CCI – har vårt 
medlemsförbund tack vare IUL:s dialog med 
Coca-Colas koncernledning (den s k 
Atlantaprocessen) lyckats organisera alla 
anställda på företagets samtliga sex tappnings-
anläggningar och tre distributions-centraler. 
Detta har bl a lett till ett viktigt genombrott på 
jämställdhetsområdet, så att kvinnor nu har 
tillgång till mer välbetalda jobb på anlägg-
ningarna. IUL:s medlemsförbund i Pakistan har 
övertalat företaget att föra en jämställd 
personalpolitik och anställa fler kvinnor på 
kvalificerade jobb samt erbjuda kvinnor fler 
praktikantplatser på Coca-Colas fabriker. Idag 
finns därför 28 kvinnliga gaffeltrucksförare på 
de sex tappningsanläggningarna och tre distri-
butionscentralerna. Det är de första kvinnliga 
gaffeltrucksförarna någonsin i Pakistan, som är 
ett land där jämställdhetsarbete är utom-
ordentligt svårt och rentav farligt. Kvinnorna 

påpekar att genom-brottet aldrig skulle ha kunnat 
ske utan fackets insatser. 

I Turkiet har IUL-anslutna Tekgida-Is under-
tecknat ett kollektivavtal med den turkiska Coca-
Cola-tapparen Coca-Cola Içecek. Avtalet gäller 
tapparens sex fabriker i landet och berör 1 300 
anställda som inte representerats av en 
fackförening eller omfattats av ett kollektivavtal 
de senaste fem åren. Avtalet omfattar 200 
gaffeltrucksförare som tidigare inte var med i 
facket. Avtalet ger avsevärt bättre löner och 
förmåner. Facket hade hotat med att strejka från 
10/8 2016 om parterna inte kom överens. 

I Indonesien vägrar Coca-Cola Amatils (CCA) 
ledning erkänna två nybildade fria fack-
föreningars förhandlingsrätt och hotar att 
avskeda en facklig ledare. IUL har förklarat att 
det leder till offentliga internationella aktioner om 
den fackliga ledaren sparkas. 

På Coca-Cola FEMSA:s distributionscentral i 
Pampanga i Filippinerna saknar de anställda 
skydd mot solen och den extrema värmen. Coca-
Cola FEMSA – som är en av de största Coca-
Cola-tapparna i världen – säger sig inte ha råd 
med en anständig och human standard på sin 
anläggning. FEMSA vägrar rent allmänt att helt 
erkänna IUL-förbundet och att lösa sådana 
konflikter genom att förhandla med facket i god 
tro. IUL förhandlar i skrivande stund med TCCC:s 
koncernledning om detta problem. 

Coca-Cola-alliansens möte 

IUL-förbund med medlemmar i Coca-Cola är 
välkomna att delta i IUL:s globala Coca-Cola-
allians’ möte som äger rum 14-15/9 2016 i 
Genève i Schweiz. Mötet ger medlemsförbund 
tillfälle att diskutera problem och utveckling i 
företaget, granska och utvärdera framsteg i ett 
antal områden och konflikter, fastställa framtida 
prioriteringar för vårt arbete samt diskutera 
eventuella gemensamma aktioner för att stärka 
alliansen. Medlemsförbund som vill delta ska 
snarast kontakta IUL:s sekretariat på 
burcu.ayan@iuf.org. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCo är 
medskyldigt till sin 
lagerleverantörs 
upprepade brott mot 
de mänskliga rättigheterna i den indiska 
delstaten Västbengalen. Sedan 2013 har IUL:s 
medlemmar stöttat en grupp modiga 
lagerarbetare som sparkades för att de utnyttjade 
sin rätt att bilda en fackförening. 

”STOP PEPSICOmplicity!” (”Stoppa Pepsi-
brotten!”) är namnet på vår internationella 
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fackliga kampanj för fackliga rättigheter åt 
arbetarna på RKFL:s lager i Indien, vars enda 
kund är PepsiCo. Ladda ner och dela ut de 
senaste kampanjflygbladen på engelska, 
spanska, franska och tyska. 

Medlemsförbund visade nyligen sitt stöd för de 
28 indiska arbetarna på internationella 
bryggeriarbetarkonferensen och IUL:s 
mejerikonferens. IUL-förbund i Ukraina och 
IUL-anslutna Nestléfack har också ställt sig 
bakom de indiska lagerarbetarnas kamp. Mer 
information om aktionerna finns här. 

Medan PepsiCo-anställda på andra håll i Asien 
slåss för att utnyttja sina grundläggande 
rättigheter tog det nya PepsiCo-facket i 
Pakistan ett stort steg framåt när det fick 
myndigheternas officiella tillstånd att förhandla 
om kollektivavtal med arbetsgivaren. Det är 
första gången som facket erkänns formellt och 
får rätt att avtalsförhandla. Som svar på 
diskriminering och användning av osäkra 
anställningar började arbetarna på PepsiCo:s 
Frito-Lay-fabrik i Lahore organisera sig fackligt 
förra året med stöd från IUL-anslutna 
pakistanska livsmedelsarbetarfederationen 
PFWF. På grundarkongressen i maj 2016 
bildades fackföreningen formellt och ledningen 
valdes. Den 23/7 fick den officiellt tillstånd att 
förhandla om kollektivavtal. Facket har 650 
medlemmar, varav 150 är kvinnor. 

Efter mer än åtta års kamp för att stoppa 
outsourcingen av produktionslinjerna på 
PepsiCo-fabrikerna i Sorocaba och Campinas 
säkrade livsmedelsarbetarfederationen 
FETIASP i São Paulo i Brasilien 
direktanställningar för all outsourcad personal. 
Tidigare har 70 % av jobben i fabrikerna utförts 
av inhyrd personal. De direktanställda 
arbetarna får stora löneökningar och omfattas 
av företagets sjukförsäkring. Distributions-
centraler, vakter, städning och catering sköts 
fortfarande av outsourcad personal. 

PepsiCo- och Frito-Lay-fackens 
nätverksmöte 

Medlemsförbund som organiserar i PepsiCo:s 
och Frito-Lays verksamhet är välkomna att 
delta i IUL:s nätverksmöte för PepsiCo- och 
Frito-Lay-fack som äger rum 13-14/9 2016 i 
Genève i Schweiz. Mötet ska främja vår 
PepsiComplicity-kampanj, utforma en strategi 
med vars hjälp förbunden bättre kan kartlägga 
medlemskapet inom företaget, upprätta en plan 
för hur organisationsgraden kan höjas för att 
främja IUL:s strategi som syftar till att stärka de 
fackliga rättigheterna och medlemsförbundens 
förhandlingsposition inom PepsiCo och Frito-

Lay. IUL-förbund som vill delta ska kontakta vårt 
sekretariat på burcu.ayan@iuf.org. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s 
bryggeriavdelning 

Internationell 
bryggeriarbetarkonferens 

IUL:s internationella 
bryggeriarbetarkonferens ägde rum 14-16/6 2016 
i Istanbul, Turkiet Konferensen uppmanade till 
bildandet av en bryggeriavdelning inom IUL. 

Efter konferensen ska IUL sammankalla ett möte 
för bryggeriavdelningens styrgrupp, som kommer 
att sammanträda fysiskt minst en gång om året 
och hålla telekonferenser däremellan, i syfte att 
stärka internationella fackliga allianser inom 
ölföretagen och utveckla regelbundna kontakter 
som kan bidra till större konkret solidaritet. 

En sluten Facebookgrupp för dagliga kontakter 
och samordning mellan medlemsförbund i 
bryggerisektorn finns redan. 

Besök Facebookgruppen här (på engelska) och 
gå med i den. 

En fullständig rapport från konferensen kan 
beställas från burcu.ayan@iuf.org. 

AB InBev/SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlton United Breweries (SABMiller) – som 
tillverkar Australiens populäraste ölsorter – har 
sparkat 54 fackanslutna underhållstekniker på 
bryggeriet i Melbourne inför den förestående 
fusionen mellan Carlton Uniteds moderföretag 
SABMiller och AB InBev. Teknikerna – som är 
medlemmar i IUL-anslutna AMWU samt United 
Voice och elektrikerfacket ETU – blev tillsagda 
att deras jobb skulle outsourcas men att de var 
välkomna tillbaka på bryggeriet som anställda på 
bemanningsföretaget, med 65 % lägre lön! Stöd 
deras kamp genom att skicka ett protestbrev till 
företaget här (på engelska). 

AMWU tackar de över 8 000 personer och IUL-
anslutna bryggeriförbund som stöttat dem i USA, 
Belgien, Tyskland, Nederländerna, Spanien, 
Argentina, Honduras, Storbritannien och 
Sydkorea, samt IUL:s europeiska region-
organisation EFFAT. 

Facket på SABMillers bryggeri i Sonipat i den 
indiska delstaten Haryana har organiserat 
massprotester mot trakasserierna och 
förföljelserna av fackets ledare och medlemmar 
samt arbetsgivarens vägran att respektera den 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_complicity_leaflet.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsicomplicity_es_0.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsicomplicity_f_0.pdf
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kollektiva förhandlingsrätten. Efter de lokala 
aktionerna och omfattande internationellt stöd 
har parterna kommit överens om en lösning av 
konflikten mellan facket på SABMillers bryggeri 
i Sonipat och SABMillers indiska 
företagsledning. 

IUL har kontaktat AB InBevs vd och uppmanat 
företaget att se till att den lokala ledningen för 
Oriental Brewery Sydkorea börjar förhandla i 
god tro med IUL-anslutna KCTWU:s klubb på 
bryggeriet och tecknar ett avtal som ger 
garantier för de anställdas disponibla inkomst, 
stoppar den omfattande utkontrakteringen och 
förbättrar villkoren för de tillfälligt anställda. 

Det har gått nästan två år sedan 
förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal 
inleddes mellan IUL-anslutna bryggerifacket 
STIBYS och honduranska bryggaren S.A, 
som ägs av SABMiller. Facket kommer ingen 
vart med SABMillers kompromissovilliga 
ledning och en viktig anledning till dödläget är 
företagets krav på outsourcing av en stor del av 
fackets medlemmar. Läs mer här (på engelska).  

Anheuser-Busch Inbevs köp av SABMiller är 
ännu inte helt slutfört. Till exempel ska affären 
fortfarande godkännas av både SABMillers och 
AB Inbevs aktieägare. Men vägen till att skapa 
bryggerijätten är mycket tydligare och företagen 
har fastställt en tidsplan fram till när affären ska 
vara avslutad, den 10/10. Företagets tidsplan 
finns här (på engelska) men kan också 
beställas från burcu.ayan@iuf.org.  

IUL-anslutna Teamsters varnar för att 
amerikanska konkurrensverket missade 
chansen att tillvarata arbetstagarnas, 
konsumenternas och konkurrenternas intressen 
i USA när landets justitiedepartement godkände 
den gigantiska fusionen mellan världens båda 
största bryggare. Läs mer här (på engelska). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Företaget Milotur SA i Uruguay – som ägs av 
Heineken Holding – presenterade en omstruk-
tureringsplan i slutet av maj. Distributionsektorn 
berörs med 46 uppsägningar. Enligt den 
transnationella jätten vidtas åtgärden eftersom 
det befintliga distributionssystemet är ineffektivt. 
Men företaget kan inte dokumentera sitt 
påstående. IUL-anslutna Sindicato de 
Empleados de Nix Nativa (SENNA) förhandlar 
om att minimera förslagets konsekvenser och 
skydda alla jobb. Läs mer här (på engelska).  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass Group 
james.ritchie@iuf.org 

I USA:s kongress organiserar sig de anställda 
för sina rättigheter genom Good Jobs Nation, 
en fackligt uppbackad organisation för 
låglönearbetare hos federala entreprenörer.  

Amerikanska arbetsmarknadsdepartementet har 
upptäckt att cateringentreprenören Restaurant 
Associates (ett dotterbolag till Compass) och 
dess underleverantör Personnel Plus betalade en 
miljon USD för lite i lön till 674 cafeteriaanställda i 
USA:s senat genom att felaktigt klassificera 
kockar och kökschefer som ”servitörer” och 
tvinga personalen att jobba obetald övertid.  

Compass har erkänt att vissa anställda 
klassificerats felaktigt och hävdar att problemet 
lösts och att den drabbade personalen ersatts 
retroaktivt. Men enligt arbetsmarknads-
departementet har all retroaktiv lön ännu inte 
betalats ut och myndigheten överväger att 
utesluta Compass i framtida federala avtal. 

LSG Skychefs 
james.ritchie@iuf.org 

Efter en veckolång strejk tecknade IUL-förbundet 
Tekgida-Is kollektivavtal med LSG Skychefs i 
Turkiet 9/8 2016. Avtalet omfattar ca 400 
anställda och ger bl a högre bonus under tvåårs-
perioden och avsevärt bättre löner och förmåner. 

Strejken är den första i Turkiet sedan undantags-
tillståndet infördes efter kuppförsöket 15/7.  

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Ett fackligt erkännandeavtal har förhandlats fram 
mellan vårt brittiska medlemsförbund Unite the 
Union och Sodexo, som gäller all Sodexos 
verksamhet i Storbritannien med Unilever som 
kund. 

I förhandlingarna gjordes flitigt bruk av IUL:s 
internationella ramavtal med Sodexo, där 
företaget garanterar att de anställda får utöva 
sina rättigheter utan motstånd eller krångel från 
arbetsgivaren.  

Detta är ett tidigt exempel på en lokalt förhandlad 
”tolkning” av ett av IUL:s internationella ramavtal, 
och ska ses i ljuset av IUL-styrelsens policybeslut 
2015 om att ramavtalen för att bli mer 
meningsfullt bindande och verkställbara måste 
stärkas av medlemsförbunden i förhandlingar 
som säkrar deras lokala eller nationella 
tillämpning. 

http://www.beerworkers.org/blog/honduras-sabmiller-wants-outsource-more
http://www.beerworkers.org/blog/anheuser-busch-inbevs-sabmiller-acquisition-what-happens-next
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/teamsters-doj-antitrust-enforcers-miss-opportunity-mega-beer-deal
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/restructuring-and-outsourcing-uruguay-heineken
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Den inhyrda personalen på Nutriciafabriken i 
Indonesien informerades nyligen av 
bemanningsföretaget att de måste skriva på 
nya kontrakt utan någon garanterad arbetstid, 
s k nollkontrakt. Vårt medlemsförbund SPNI 
meddelade genast IUL:s regionsekretariat om 
detta brott mot anda och bokstav i IUL:s och 
Danones avtal om hållbara jobb och tillgång 
till rättigheter. 

Efter att IUL kontaktat Danones koncernledning 
hävdade bemanningsföretaget att det var 
frivilligt för personalen att skriva på avtalet. Men 
det blev tydligt att de i själva verket tidigare inte 
haft några skriftliga kontrakt och endast 
uppmanats att skriva på nollkontrakten inför en 
revision från Danones sida. I ett brev till 
arbetsgivaren 29/7 begärde då SPNI att en 
partssammansatt kommitté ska inrättas för 
utformning av den sorts översynsmekanism 
som krävs i IUL:s och Danones internationella 
avtal. I skrivande stund har företaget ännu inte 
svarat och situationen för den inhyrda 
personalen är fortfarande oklar. 

IUL-förbundet Tekgida-Is har skrivit det första 
kollektivavtalet med Danone Hayat Waters i 
Turkiet. Avtalet gäller från januari 2016 till 
december 2017. Det ger större bonus och 
avsevärt bättre löner och förmåner. Bland annat 
höjs övertidsersättningen med 60 %. 

Nästa möte inom ramarna för IUL:s och 
Danones globala dialogteam äger rum i Paris 
11/10. 

Nästa möte för Danones europeiska 
koncernråd (CIC) äger rum i Genève under 
tre-och-en-halv dagar, 5-8/12 2016. Koncern-
rådsmötet föregås av ett möte endast för IUL-
förbund på förmiddagen 5/12. På det interna 
IUL-mötet kommer vi att diskutera problem och 
utveckling i företaget, granska och utvärdera 
framsteg kring implementeringen av IUL:s och 
Danones avtal, sätta framtida prioriteringar för 
vårt arbete och diskutera eventuella aktioner för 
att stärka den internationella fackliga 
organisationen inom Danone. 

Anmälningsformulär för CIC skickas till 
events@iuf.org senast 4/11. 

GSK Horlicks 
james.ritchie@iuf.org 

Medlemmar i IUL-anslutna mejeriarbetarfacket 
MFFWU på GlaxoSmithKlines (GSK) Horlicks-

fabrik i den indiska delstaten Punjab strejkade i 
26 dygn i protest mot företagets angrepp på de 
fackliga rättigheterna.  

1 950 arbetare deltog i strejken som slutade 
framgångsrikt med att fackets ordförande 
återanställdes och att arbetsgivaren tog tillbaka 
alla anmälningar mot fackets ledare och 
medlemmar. 160 arbetare som länge haft 
tidsbegränsade kontrakt fick fasta 
jobb. Konflikten var alltså mycket lyckad och 
ledde till att ett nytt kollektivavtal tecknades. 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 

Medlemmar i förbundet NUW på Longwarry 
Food Park i Australien – som ägs av franska 
mejerijätten Lactalis’ dotterbolag Parmalat – 
röstade ja till ett nytt avtal 15/7 efter framgångsrik 
kamp mot elva dagars lockout. Arbetarna 
svarade på arbetsgivarens lockout med 
dygnetruntprotester och solidaritetsyttringar för 
att visa sitt helhjärtade stöd vid fabriksgrindarna. 

Lactalis stängde anläggningen och lockoutade 
personalen efter att facket varslat arbetsgivaren 
om en blockad mot övertid och kontorsarbete i 
syfte att åstadkomma ett nytt kollektivavtal som 
ger Longwarryarbetarna bättre löner och 
förmåner, i nivå med villkoren för Parmalats 
övriga anställda i delstaten Victoria. 

Det nya avtalet ger löneökningar på 9,6 % under 
en treårsperiod och möjlighet till fast anställning 
för kontraktsarbetare. 

Mejeriavdelningen styrgrupp 
james.ritchie@iuf.org 

Mejeriavdelningens styrgrupp sammanträder i 
San Francisco i USA 28-29/9 för att befästa 
arbetet på IUL:s mejerikonferens i maj, formulera 
ytterligare organiseringsmål och planera en 
stärkning av internationella fackliga allianser 
inom transnationella företag.  

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Internationella dagen för 
snabbmatsanställda 

Kampanjen ”Snabbmatsfolket” 

På IUL:s tredje internationella dag för 
snabbmatsanställda den 14/4 2016 drog IUL-
anslutna Novoprof igång kampanjen ”Snabb-
matsfolket” i Moskva, Ryssland, under slagordet 
”Anständiga jobb – god mat”. Kampanjen syftar 
till att organisera snabbmatsanställda fackligt i 
kampen för anständiga jobb. Liksom i många 
andra länder blir det allt vanligare i Ryssland att 
de flesta snabbmatsanställda är vuxna, som ofta 
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är familjeförsörjare med snabbmatsjobbet som 
främsta inkomstkälla. 

FISKERI – 
TNF-leveranskedjan 
kirill.buketov@iuf.org 

Rapport om rättigheterna för 
fiskeriarbetare i USA 

Amerikanska nationella gästarbetaralliansen 
NGA har publicerat en omfattande rapport (på 
engelska) som belyser de usla villkoren för 
migrantarbetare i de stora amerikanska 
fiskeriföretagen i New Bedford, Massachusetts 
och längs USA:s sydkust i Louisiana. 
Rapporten beskriver tvångsarbete i stor skala, 
dålig arbetsmiljö, sexuella trakasserier och 
arbetsgivarmotstånd mot att bilda eller gå med i 
fack. 

  

FN-organet FAO:s fiskerikommitté (COFI) 
sammanträdde i Rom 11-15/7. IUL:s och ITF:s 
internationella fackliga delegation yttrade sig i 
debatten om hållbarhet i industrin och framhöll 
att ILO-konvention 188 snarast måste tillämpas 
på arbetet i fiskeribranschen och att mer 
långtgående internationella normer för 
arbetskraft och miljö måste utvecklas för hela 
den globala fiskenäringens värdekedja. I 
samband med diskussionen om olagligt och 
orapporterat fiske tog representanter för ITF 
och IUL återigen upp frågan om kopplingen 
mellan denna olagliga verksamhet och 
rättigheterna för arbetarna på båtarna och inom 
fiskodling och förädling. FAO ger möjlighet till 
ytterligare diskussioner i frågan på ett 
specialevenemang på Världsfiskedagen 21/11, 
samt inom ramarna för den s k Vigodialogens 
trepartssamtal. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 

Mondelez (f d Kraft) 

sarah.meyer@iuf.org 

Amerikanska medlemsförbundet BCTGM går 
vidare med kampanjen mot outsourcingen av 
jobb på Mondelez. Kampanjen är ett svar på 
Mondelez’ beslut att outsourca 600 jobb från 
Nabiscofabriken i Chicago till en mexikansk 
fabrik som inte är fackligt organiserad. Syftet är 
att informera om hur schyssta, fackligt 
organiserade jobb ersätts av mer otrygga jobb i 
låglöneländer, i synnerhet i samband med det 
amerikanska presidentvalet. 

Det finns inte heller någon överenskommelse om 
att förnya BCTGM:s landsomfattande avtal med 
Mondelez, som gick ut i slutet av februari 2016, 
åtminstone delvis som ett resultat av företagets 
försök att upphäva den förmånsbestämda 
pensionsplanen.  

I Europa fortsätter Mondelez att sälja av lokala 
varumärken. Den 31/3 meddelade företaget att 
flera märken inom choklad, tuggummi och godis 
skulle säljas till franska riskkapitalkoncernen 
Eurazeo. Detta följdes av ett meddelande från 
finska Fazerkoncernen om att företaget köpt 
kakvarumärkena Domino, Jaffa och Fanipala. 

På en telekonferens med våra stora 
Mondelezförbund i juli diskuterades den 
permanenta omstrukturering som flera 
medlemsförbund står inför och som delvis är 
knuten till en regelbunden försäljning av 
anläggningstillgångar och ständiga sparpaket för 
att finansiera aktieutdelningar, aktieåterköp och 
direktörslöner. 

Ett internationellt möte för Mondelezfack 
kommer att hållas i Chicago 20-21/9. Syftet är att 
stärka vår internationella fackliga organisation 
inom Mondelez samt diskutera hur vi kan bemöta 
de ständiga omstruktureringarna och 
nedskärningarna i företaget. 

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

IUL:s påtryckningar och förhandlingar med 
Nestlé under 2015 till stöd för Tekgida-Is ledde till 
framgång: 28 sparkade fackmedlemmar 
återanställdes och det är nu fritt fram för Nestlé 
Turkiets anställda att gå med i facket. Facket 
hos Nestlé Turkiet har därför vuxit snabbt. 

I förra numret av TNF-info berättade vi om 
strejken som genomfördes av 900 Tekgida-Is-
medlemmar på Nestlés multiproduktfabrik i 
Karacabey, Turkiet. Strejken varade i elva dygn 
och slutade med att ett kollektivavtal tecknades, 
som innehåller en mekanism för fast anställning 
åt ytterligare 45 arbetare. Tekgida-Is tecknade 
också kollektivavtal med Nestlé Waters i juli. 
Över 500 arbetare omfattas. 

Båda avtalen ger avsevärt bättre löner och 
förmåner för drygt 1 400 turkiska livsmedels-
arbetare som nu skyddas av kollektivavtal och 
företräds av facket. 

I Storbritannien har UNITE och GMB 
framgångsrikt försvarat det förmånsbestämda 
pensionssystem som Nestlé ville avskaffa och 
ersätta med ett avgiftsbestämt system. När 
företaget först presenterade sina avsikter i juli 
2015 meddelade förbunden i starka ordalag 
Nestlé att förslaget var oacceptabelt, att de 
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”affärsmässiga” skälen var bristfälliga, och att 
de skulle försvara medlemmarnas rättigheter 
och intressen till varje pris. I juli 2016 röstade 
en stor majoritet av fackens medlemmar ja till 
ett nytt framförhandlat förslag, som innebär att 
det förmånsbestämda systemet behålls och 
dessutom ger en tvåårig löneökning på alla 
anläggningar. 

Efter bildandet av Nestlés och R&R:s 
samföretag ska ett andra specialmöte för 
fackliga ombud från europeiska länder som 
påverkas av fusionen hållas i Genève 12/9. 

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

TRUMP TAJ MAHAL 
massimo.frattini@iuf.org 

Hotellanställda och medlemmar i UNITE 
HERE:s klubb Local 54 strejkar på 
kasinohotellet Trump Taj Mahal i Atlantic City, 
USA, efter att förhandlingarna inte lett till något 
avtal som förhandlingsgruppen kunde 
presentera för medlemmarna. Sedan Taj Mahal 
öppnades av Donald Trump 1990 har 
personalen kämpat mot en rad konkurser. 2016 
blev miljardären och investeraren Carl Icahn ny 
ägare. Under Icahn har löner och förmåner 
sänkts med 35 %, och den genomsnittliga 
timlönen är nu under 12 USD. IUL-förbund har 
gett internationellt stöd, i synnerhet genom att 
underteckna en internetkampanj och skicka 
solidaritetsbrev. Vi håller medlemsförbunden 
underrättade om utvecklingen. 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

IUL-förbund i franskspråkiga länder i Västafrika 
anslöt sig till den 2:a globala aktionsveckan 
med flera workshoppar som organiserats för att 
belysa de stressiga och farliga arbetsvillkoren 
för hotellstädare och 
hotellvaktmästare.Sexuella trakasserier var 
fokus för aktiviteterna för IUL-anslutna fack i 
subregionen, ledda av hotellfack från Benin 
(FESYNTRA-HTA), Burkina Faso (SYNTETH), 
Guinea (FNAAEHT), Elfenbenskusten 
(CIAGAHCI-DIGNITÈ) och Niger 
(SYNTHOBRA). De viktigaste frågorna som 

diskuterades på workshopparna var bl a 
konsekvenserna av sexuella trakasserier för 
offren; hur man skyddar sig mot dem; 
arbetsgivarens ansvar i hanteringen av sexuella 
trakasserier; juridiska verktyg; eventuell 
krishantering för offren och skyddsåtgärder för 
offer och vittnen, samt lagstadgade straff. 
Deltagarna fick råd om konkreta sätt att hantera 
problemet, till exempel den fackliga företrädarens 
roll, arbetsgivarens roll, rättsstöd, och hur 
arbetskamrater kan stödja offer. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s köttavdelning  

Köttavdelningens samordningsgrupp 
sammanträder i San Francisco 26-27/9. 
Kartläggningen av de transnationella köttjättarna 
presenteras och möjligheter till organisering 
analyseras. Samordningsgruppen kommer 
dessutom att försöka hitta vägar att stärka 
medlemmarna genom bildandet av internationella 
fackliga allianser inom målföretag. 

IUL:s sekretariat och vår europeiska 
regionorganisation EFFAT har gjort förberedande 
insatser för att underlätta för medlemsförbund att 
ta itu med arbetsmiljöriskerna vid exponering för 
antibiotikaresistenta bakterier – t ex MRSA – som 
blivit vanliga på grund av den stora 
antibiotikaanvändningen i näringskedjan. 

Som ett led i organiseringen inom de 
transnationella köttjättarna kan IUL hjälpa 
medlemsförbunden att kräva att risken för att 
smittas av antibiotikaresistenta bakterier 
minimeras samt att program för hälsokontroller 
införs. Andra krav bör riktas mot regel- och 
tillsynsmyndigheter, t ex förbud mot användning 
av antimikrobiella substanser för djurtillväxt, 
strängare kontroller av antimikrobiellt bruk i 
terapeutiskt syfte och folkhälsokontroller. 

JBS (Pilgrim’s Pride) 
james.ritchie@iuf.org 

Amerikanska arbetsmiljöverket OSHA 
avslöjade nyligen ett tjugotal arbetsmiljöbrott hos 
JBS' dotterbolag Pilgrim’s Pride. Det är första 
gången ett fjäderfäföretag anmälts för medicinsk 
felhantering av arbetsrelaterade skador. 

IUL-anslutna UFCW poängterade återigen att 
fackligt organiserade anläggningar är bästa sättet 
att förbättra arbetsmiljön, eftersom facket skapar 
en atmosfär där folk känner till sina rättigheter 
och vågar agera och yttra sig.  

På Pilgrim’s Prides kycklingfabriker represen-
teras arbetarna av UFCW och förbundet har nu 
avtalat med arbetsgivaren om gemensamma 
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kurser i arbetsmiljö. Kurserna ges av UFCW:s 
arbetsmiljökontor. 

JBS (Primo) 
james.ritchie@iuf.org 

JBS-ägda Primo Meats tillverkar bearbetat kött 
på anläggningar i Australien och Nya Zeeland. 
Under förhandlingarna om kollektivavtal med 
IUL-anslutna ETu i Nya Zeeland försökte 
företaget underminera förhandlingarna genom 
att erbjuda utvalda arbetare löneökningar på 
villkor att de lämnade facket. ETu underrättade 
IUL och vårt australiska medlemsförbund i 
köttsektorn, AMIEU, som lovade stödja 
förbundet om JBS inte genast slutade 
undergräva avtalsförhandlingen. Det 
nyzeeländska förbundet berättade detta för 
företaget som då gick med på att underteckna 
kollektivavtalet och försäkrade att det skulle 
sluta uppmana anställda att gå ur facket. 

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

Konflikten mellan företaget och nyzeeländska 
slakteriarbetarfacket NZMWU fortsätter. En stor 
brittisk detaljist har sagt upp sitt kontrakt med 
företaget, och två andra viktiga brittiska 
detaljister har genomfört riktade revisioner av 
företaget efter att IUL uttryckt sin oro. 
Revisionerna har visserligen avslöjat en del 
mycket dåliga arbetsmiljörutiner och större 
riskfaktorer, men det har ännu inte lett till någon 
adekvat kartläggning av de allvarliga brotten 
mot föreningsfriheten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. NZMWU tar just nu fram de 
uppgifter som revisionerna missade och 
kommer att presentera dem för den brittiska 
detaljhandeln. 

TOBAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

British American Tobacco (BAT) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

IUL har till OECD:s nationella kontaktpunkt i 
Storbritannien inlämnat ett klagomål mot BAT 
rörande de negativa effekterna för mänskliga 
rättigheter i företagets leveranskedja. Avsikten 
med OECD-klagomålet är att stödja IUL:s 
amerikanska medlemsförbund FLOC och deras 
kampanj för att genom fackmedlemskap och 
avtalsförhandlingar säkra rättigheter och 
anständiga arbets- och levnadsvillkor för 
lantarbetarna på USA:s tobaksodlingar. BAT är 
den största aktieägaren i Reynolds American, 
som är en storköpare av tobak som produceras 
under oacceptabla förhållanden i USA. Den 
brittiska nationella kontaktpunkten har utfärdat 

och publicerat (här) en ”preliminär utvärdering” 
där klagomålet godkänns för ytterligare 
utredning, samt erbjudit formell medling, vilket 
IUL har accepterat. BAT har ännu inte svarat på 
erbjudandet om medling. 

Den 14/7 2016 meddelade BAT att 
cigarettillverkningen på fabriken i Bayreuth 
(Tyskland) läggs ner. 950 jobb försvinner. IUL 
har uttryckt solidaritet och erbjudit stöd å sina 
medlemmars vägnar i tobakssektorn. 
Demonstrationer och protestaktioner organiseras 
lokalt för att stötta de förhandlingar som pågår 
mellan NGG och företaget om de drabbade 
arbetarnas framtid. 

 

TNF-INFO 
”TNF-INFO” är en publikation som riktar 
sig uteslutande till IUL:s medlemsförbund 
och styrande organ. Den riktar sig inte till 
en bredare allmänhet. 

”TNF-INFO” kan laddas ner av 
medlemsförbund från den del av IUL:s 
hemsida som endast riktar sig till 
medlemmar. Lösenordet är ch1213. 

Publikationen ger kontinuerliga 
lägesrapporter från IUL-sekretariatets 
verksamhet avseende de viktigaste 
transnationella företagen. Mer detaljerad 
information kan beställas från respektive 
artikelförfattare. 

Sekretariatets förhoppning är att 
publikationen ska bidra till att hålla 
medlemsförbunden informerade om vad 
som sker på detta specifika område å 
deras vägnar och att vi därigenom ska 
kunna stärka den fackliga närvaron inom 
dessa företag. 

Vi välkomnar tips och kommentarer om 
detta från medlemsförbunden. Mejla dem 
till iuf@iuf.org. 

 
Facebook: 
http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
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