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Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag. Endast för 

IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 
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 Naga World Hotel Casino 

 Resorts Worlds kasinohotell 

 Hotellkedjor – undersökning av 

organisationsgrad 

 Hotellkedjorna och 
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Kött: 
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Vinproducenter: 

 Robertson Winery 

 

 

 

 

JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Socker: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Illovo Sugar – ett helägt dotterbolag till 
Associated British Foods (ABF) – föreslår att 
personalens anställningsform ändras från 
dagslön till timlön och att ett nytt system för 
tidskontroll och närvaro införs. Enligt förslaget 
ska lönen inte längre baseras på antalet 
arbetade dagar per månad utan antalet timmar. 
Zambias nationella lantarbetarförbund NUPAAW 
motsätter sig förslaget. 

Via IUL:s sockernätverk har NUPAAW begärt 
information från andra sockerfack, i synnerhet i 
Storbritannien, Sydafrika, Kenya och Mauritius. I 
merparten av svaren varnas NUPAAW i kraftiga 
ordalag för att de föreslagna ändringarna kan 
användas för att angripa lönerna. De osäkra 
lönerna påverkar också med lönen förknippade 
ekonomiska och andra förmåner. Detta 
påpekades särskilt vad gäller s k nollkontrakt där 
arbetsgivaren inte behöver garantera något 
minimiantal arbetstimmar, vilket gör arbetskraft 
till en flexibel råvara. 

Nästa möte på Zambia Sugar planeras äga rum i 
november. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Big Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter att IUL:s sekretariat kontaktat AJE:s ledning 
29/9 2016 hölls ett möte mellan IUL:s 
regionledning för Asien/Stilla havet och ledningen 
för AJE Indonesien. 

Arbetsgivaren gick med på att inte överklaga 
arbetsmarknadsdepartementets beslut om 
återanställning av uppsagda arbetare, och vi 
försöker nu med hjälp av en rad stegvisa 
åtgärder lösa rättighetsproblematiken samt ett 
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antal problem av ömsesidigt intresse med 
potentiella följder för anställningstryggheten. 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Två av Coca-Colas större tappare har gått till 
angrepp mot arbetstagarnas rättigheter. I 
Indonesien vägrar Coca-Cola Amatils (CCA) 
ledning erkänna två nybildade fria 
fackföreningars förhandlingsrätt och har 
avskedat en av fackets främsta ledare. 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 tak och skugga på anläggningen. 
De senaste tolv månaderna förlorade de 
anställda på Coca-Cola FEMSA:s tappnings-
anläggningar och distributionscentraler i hela 
Filippinerna stora delar av lönen för att 
arbetsgivaren räknat fel på antalet arbetade 
timmar, gjort felaktiga avdrag och inte betalat 
för övertid. Coca-Cola FEMSA har 
genomgående vägrat erkänna den IUL-anslutna 
Coca-Cola-federationen FCCU. 

IUL:s globala allians för Coca-Cola-anställda 
har i brev till The Coca-Cola Company (TCCC) 
uppmanat företaget att se till att dess tappare 
återanställer den sparkade fackledaren, 
erkänner de legitima fria facken i Indonesien 
och börjar förhandla i god tro med FCCU – som 
är medlem i SENTRO:s råd för livsmedels-
arbetare – för att lösa konflikten. 

Embotelladora Central S.A. (EMBOCEN) – som 
ägs av Coca-Cola FEMSA i Guatemala – 
beslutade ensidigt att lägga ner distributions-
centralen i Jalapa, outsourca distributionen av 
Coca-Cola-produkter enlig en presales-modell 
och avskeda alla anställda 3/10 2016. IUL-
anslutna facket för anställda på Embotelladora 
Central S.A., STECSA, och livsmedelsarbetar-
federationen FESTRAS har inlett domstols-
förhandlingar och båda förbunden stödjer de 
anställda som fredligt ockuperat distributions-
centralen i Jalapa för att skydda tillgångarna 
där tills den återöppnas. IUL och våra med-
lemsförbund i Guatemala uppmanar FEMSA att 
börja förhandla i god tro för att lösa konflikten. 

I Marilia i delstaten São Paulo i Brasilien har 
Coca-Cola-tapparen FEMSA försökt ändra 
arbetsvillkor som omfattas av kollektivavtalet 
och regleras som förmåner av delstaten. Efter 
långvariga förhandlingar har Mariliaregionens 
livsmedelsarbetarförbund STIAM lyckats få 
FEMSA att gå med på att betala ut innestående 
löner och förmåner retroaktivt från maj 2016. 

Efter fem månaders intensiva förhandlingar har 
IUL-anslutna facket i Embol Santa Cruz tecknat 
ett nytt kollektivavtal med bolivianska tapparen 
Embotelladoras Bolivianas Unidas SA. Avtalet 
ger väsentligt bättre löner och sociala förmåner 
samt begränsar outsourcing. Läs hela avtalet här 
(på engelska). 

IUL-anslutna livsmedelsarbetarförbundet 
SITRAFCOREBGASCELIS i Panama skrev 
kollektivavtal med Coca-Cola-tapparen FEMSA i 
september 2016. Avtalet gäller i två år.Coca-
Cola FEMSA – världens största Coca-Cola-
tappare i försäljningsvolym – har meddelat att 
dess brasilianska dotterbolag Spal Industria 
Brasileira de Bebidas S.A. (Spal) har kommit 
överens med Vonpars aktieägare om att köpa 
hela företaget. Vonpar är en av de största icke 
börsnoterade tapparna i det brasilianska Coca-
Cola-systemet. Läs mer här (på engelska). 

I Nya Zeeland har Coca-Cola Amatil öppnat en 
hypermodern tillverkningsanläggning för 30 
miljoner USD. Anläggningen som är den största i 
landet ska tillverka ej kolsyrade drycker. Coca-
Cola Amatil Nya Zeeland har mer än 1 000 
anställda i hela landet. 

Coca-Cola har invigt en ny tappningsanläggning i 
Qatar, ett projekt som motsvarar en investering 
på 36 miljoner USD. Företaget har också 
presenterat planerna kring den nya tappnings-
anläggningen i Sudair City i Saudiarabien, som 
väntas vara klar 2019. IUL ifrågasätter om The 
Coca-Cola Company gjort någon människorätts-
inriktad företagsbesiktning i de båda länderna, 
som är ökända för sina människorättsbrott. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Globala snacks- och 
dryckesjätten PepsiCo 
målar upp sig själv 
som en sann 
människorättsvän, men bryter ständigt mot de 
anställdas rätt att bilda fackföreningar och 
förhandla kollektivt, vilket är en grundläggande 
mänsklig rättighet.  

På PepsiCos Frito-Lay-fabrik i Lahore i Pakistan 
reagerade företagsledningen i juli i år på 
bildandet och den officiella registreringen av en 
fackförening med 650 medlemmar genom att 
trakassera och omplacera fackets funktionärer. 
Arbetsgivaren försökte också kringgå fackets 
kollektiva förhandlingsrätt genom att skapa en 
falsk fackförening. Fackliga funktionärer har på 
falska grunder utsatts för disciplinåtgärder och 
ordföranden har omplacerats till en annan 
arbetsplats så att han inte kan träffa 
medlemmarna. Arbetsgivaren försöker tvinga 
fackmedlemmar att gå ur facket. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Skicka ett protestbrev till PepsiCo och säg åt 
företaget att respektera de fackliga 
rättigheterna på fabriken i Lahore och upphöra 
med de ständiga rättighetsövergreppen mot 
lagerarbetarna i Västbengalen i Indien som 
sparkats utan saklig grund och sedan inte 
återanställts på anläggningen vars enda kund 
är PepsiCo. 

Angreppen på rättigheterna i Pakistan följer ett 
liknande mönster som i Guatemala. Den 28/4 
2015 registrerade anställda på PepsiCo:s 
snacksfabrik i Guatemala City sin fackförening, 
SITRAFRITOLAY, med nästan 900 av fabrikens 
totalt 1 300 anställda som medlemmar. I juni 
2015 bröt företaget mot deras kollektiva 
förhandlingsrätt genom att teckna ett treårigt 
kollektivavtal med en liten arbetsgivarstödd 
fackförening. Arbetsgivaren och det företags-
kontrollerade facket försöker att med 
ekonomiska incitament få medlemmarna att 
lämna SITRAFRITOLAY. 

Att utestänga ett fack som organiserar en 
majoritet av de anställda är ett brott mot både 
internationella normer och Guatemalas 
arbetsrätt. Fackmedlemmarna fortsätter 
kampen för sina rättigheter. 

IUL:s styrelse, våra medlemsförbund på 
PepsiCo, Frito-Lay och Mondelez, anställda 
inom mejeri, tobaksodling och tobaksförädling, 
samt EFFAT:s ungdomskommittés medlemmar 
har på sina respektive möten visat solidaritet 
med arbetarnas kamp för fackliga rättigheter i 
Pakistan och Indien. IUL och våra medlemmar 
världen över kräver att missförhållandena rättas 
till och att de indiska och pakistanska 
arbetarnas rättigheter respekteras av PepsiCo. 

IUL-anslutna FGTB-Horval i Belgien deltog i 
ManiFiesta – en internationell och kritisk analys 
av konflikter i världen – och visade solidaritet 
med förtryckta människor 17-18/9. Förbundet 
ståtade med banderollen för IUL:s 
internationella kampanj och uppmanade 
PepsiCo att rätta till missförhållandena i Indien 
och Pakistan. FGTB-medlemmar delade även 
ut kampanjens flygblad till de tusentals 
aktivister som medverkade i festivalen. 

Ledare för livsmedelsarbetarfederationen i São 
Paulo i Brasilien FTIASP delade ut IUL:s 
kampanjflygblad till PepsiCo-anställda på 
fabriken i Campinas i delstaten São Paulo och 
uppmanade PepsiCo att åtgärda rättighets-
brotten i Pakistan och Indien. Förbundet bad 
arbetarna att stödja sina kamrater i båda län-
derna. Liknande aktioner planeras på Pepsi-
Co:s fabrik i Sorocaba, och IUL-förbunden i 
Brasilien fortsätter att mobilisera sina medlem-
mar i dryckessektorn till stöd för de fackliga 

rättigheterna för arbetarna i Pakistan och Indien.  

Mer information om och foton från IUL-
förbundens ovan nämnda aktioner finns här. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev/SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev:s köp av SABMiller slutfördes 10/10 – 
knappt ett år efter AB InBev:s första kontakt med 
SABMiller om affären – sedan SABMillers 
aktieägare ställt sig bakom bryggarens bud på 
drygt 100 miljarder USD 28/9 2016. AB InBev 
meddelar att nedskärningar väntar motsvarande 
ca 3 procent av det totala antalet anställda. AB 
InBev har ca 150 000 anställda och SABMiller 
uppger sig ha ca 70 000. Runt 6 600 
arbetstillfällen kan alltså försvinna. AB InBev har 
dock sagt att denna siffra inte omfattar sälj- och 
kundtjänstavdelningarna, där integrations-
planeringen ännu inte är klar. 

Priset för jätteaffären betalas av alla som är 
medlemmar i IUL-förbunden på AB InBev och 
SABMiller. Det är alltså arbetarna som nu gör AB 
InBev:s ägare ännu rikare. Underrätta IUL:s 
sekretariat via burcu.ayan@iuf.org om eventuella 
omstruktureringsplaner med uppgift om var jobb 
försvinner, så att vi kan samordna våra svar på 
de nedskärningar och förändringar som 
presenteras. 

IUL-anslutna brittiska Unite the Union 
organiserade en protestaktion 22/9 2016 utanför 
SABMillers huvudkontor i Storbritannien. 
Företaget äger Carlton United Breweries (CUB) 
och aktionen genomfördes i solidaritet med de 55 
arbetare som avskedades utan saklig grund på 
fabriken i Abbotsford i Australien. 

Carlton United Breweries angrep brutalt och 
ensidigt anställningsvillkoren för 55 lojala och 
ytterst kompetenta underhållstekniker på 
bryggeriet i Melbourne när företaget 17/6 sa upp 
maskinunderhållsavtalet med bemannings-
företaget Quant. De 55 montörerna och 
elektrikerna som omfattades av avtalet 
förklarades övertaliga och erbjöds sedan att söka 
42 tjänster på ett annat bemanningsföretag, 
Programmer – med 65 % av den tidigare lönen. 

IUL-förbund fortsätter att stötta australiska 
fabriksarbetarfacket AMWU och elektrikerfacket 
ETU i deras och deras medlemmars kamp för att 
de sparkade arbetarna ska återanställas på de 
tidigare lönerna och villkoren. 

Efter sammanslagningen av CUB:s moderföretag 
SABMiller och AB InBev är det nu AB InBev:s 
sak att rätta till den här situationen. Stöd våra 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1019
http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=sv
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medlemmars kamp genom att skicka ett 
protestbrev till företaget (på engelska). 

IUL:s sekretariat uppmanar medlemsförbunden 
att diskutera händelserna i Australien med den 
lokala ledningen för SABMiller/AB InBev och 
har tagit fram ett faktablad för att underlätta 
detta. Beställ faktabladet från 
burcu.ayan@iuf.org. 

I Sydkorea började IUL-anslutna KCTWU:s 
klubb på Oriental Brewery förhandla med 
arbetsgivaren om ett kollektivavtal i december i 
fjol. Förhandlingarna med det AB InBev-ägda 
företaget har nu slutförts. Efter två korta 
varningsstrejker i juni och juli och en fullskalig 
strejk 16/8 (på engelska) godkände en majoritet 
av fackets medlemmar det ändrade förslaget 
och det nya kollektivavtalet undertecknades 
19/8 2016. Av-talet innebär även att företaget 
backar från sina tidigare 
omstruktureringsplaner. Läs mer här (på 
engelska). 

AB InBevs köp av SABMiller 10/10 2016 
påverkar anställda hos InBev, Ambev och 
Backus i Peru. Viss personal har redan 
erbjudits att säga upp sig – en situation som lett 
till stor oro bland de anställda som dessutom 
undrar varför företaget dröjer med att svara på 
den lista med krav och problem som deras fack, 
nationella förbundet för Ambev-anställda i Peru, 
SUNTAMBEV, överlämnade till arbetsgivaren i 
juni 2016. Läs mer här (på engelska). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Heineken har bekräftat den planerade 
nedläggningen av bryggeriet i den ryska 
exklaven Kaliningrad. Verksamheten på 
bryggeriet som är en av koncernens äldsta 
anläggningar i landet upphör i början av nästa 
år. Heineken säger att beslutet beror dels på 
sjunkande efterfrågan i regionen, dels på den 
ryska regeringens höjda administrations-
kostnader för företag. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Den 17/11 håller IUL och Sodexo sitt 
ordinarie möte inom ramarna för det 
internationella ramavtalet. IUL:s växande 
fokus på könsrelaterat våld och sexuella 
trakasserier i catering- och tjänstesektorn samt 
samhället i övrigt gör att frågan nu står på 
dagordningen och ett nolltoleransavtal ska 
diskuteras med företaget. 

IUL har också flaggat för att vi vill fortsätta 
samtalen om bättre anställningstrygghet i 
sektorn, som ständigt är utsatt för upphandlingar.  

I många länder står de anställda helt eller delvis 
utan skydd när ett cateringföretag förlorar sitt 
kontrakt i en upphandlingsprocess. IUL har 
beställt en utredning av det rättsliga skyddet på 
Sodexos största marknader, som kommer att 
ligga till grund för samtalen. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

IUL och en liten grupp företrädare för 
medlemsförbund höll sitt ordinarie halvårsmöte 
med Arla Foods 11/10.  

Två stötestenar för brittiska medlemsförbund 
är att inget adekvat samråd hölls med Unite the 
Union innan företaget la ner sin anläggning i 
Hatfield samt problemen för Unite och GMB att få 
tillträde till Arla Foods’ outsourcade 
logistikföretag Moran så att de anställda där kan 
erbjudas att gå med i facket. 

I ett försök att lösa konflikten innan den går 
vidare till domstol gick Arla med på att fortsätta 
diskutera nedläggningen av Hatfield med Unite. 
Företaget gick också med på att se till att Moran 
lever upp till Arlas människorättsnormer och att 
logistikleverantörens anställda fritt kan utöva sina 
rättigheter. 

IUL och Arla Foods diskuterade det hot mot 
jobben och den växande människorättsrisk som 
följer med olika sorters osäkra anställningar och 
när företaget anlitar bemanningsföretag när det 
behöver arbetskraft. Vi pekade ut två 
anläggningar där medlemsförbunden anser att 
bemanningsföretag anlitas i onödan: Upahl i 
Tyskland och Leeds (Stoughton) i Storbritannien. 
Företaget inhämtar information och återkommer 
till IUL om att inleda samtal med 
medlemsförbund på båda anläggningarna. 
Medlemsförbunden vill ha färre osäkra 
anställningar och fler fasta tjänster. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-förbundet Tekgida-Is har skrivit det första 
kollektivavtalet med Danone Hayat Waters i 
Turkiet. Avtalet ger avsevärda löneökningar och 
bättre sociala förmåner och är till stora delar ett 
resultat av IUL:s påstötningar på koncern-
ledningen, som ledde till att den lokala 
arbetsgivaren i Turkiet erkände facket och 
förhandlade i god tro. 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1002
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1002
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/workers-strike-ab-inbev-factory-korea
http://www.beerworkers.org/blog/workers-strike-ab-inbev-factory-korea
http://www.beerworkers.org/blog/workers-strike-ab-inbev-factory-korea
http://www.beerworkers.org/blog/strike-ab-inbev-korea-ends-collective-bargaining-success
http://www.beerworkers.org/blog/peru-great-uncertainty-after-acquisition-sabmiller-ab-inbev
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Nästa möte för Danones europeiska 
koncernråd (CIC) äger rum i Genève under 
tre-och-en-halv dagar, 5-8/12 2016. 
Förmiddagen den första dagen håller vi ett 
möte endast för våra medlemsförbund. 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 even-
tuella aktioner för att stärka den internationella 
fackliga organisationen inom Danone. 

En liten grupp medlemsförbund och 
sekretariatet träffade Danones ledning 11/10 
inom ramarna för IUL:s och Danones globala 
dialog. Rättighetsproblem på Danones 
verksamhet i Polen, Ryssland, Indonesien och 
Malaysia diskuterades. På IUL:s begäran 
presenterade Danone resultaten av en 
utredning av en dödsolycka i en pallmaskin i juli 
på deras samriskägda vattenfabrik i Turkiet, 
där arbetsgivaren flagrant struntat i sitt 
arbetsmiljöansvar. Vad gäller Danones köp av 
USA-baserade White Wave uttryckte IUL oro 
över affären, eftersom det amerikanska 
företaget utsatte ett av våra medlemsförbund 
för en antifacklig kampanj under 2014 och 
facket erkänns och avtalsförhandlar på endast 
tre av deras elva fabriker i landet. 

En översyn av IUL:s avtal med Danone ägde 
rum på Irland 5-7/10, där möten hölls med IUL-
förbunden UNITE och SIPTU på två fabriker. 

IUL har tagit fram en kort handbok som 
medlemsförbunden lokalt kan använda för att 
tillämpa vårt avtal med Danone om hållbara 
jobb och tillgång till rättigheter för att 
motarbeta och minimera osäkra anställningar 
på företagets anläggningar. Handboken 
kommer snart att finnas på flera språk. 

IUL och Danone är i princip överens om 
utformningen av en gemensam affisch för 
våra avtal med företaget och rättigheterna 
som avtalen garanterar. När affischen är färdig 
kommer den att sättas upp på alla Danones 
arbetsplatser på respektive lands språk. 

Mejeriavdelningens styrgrupp 
james.ritchie@iuf.org 

Mejeriavdelningens styrgrupp sammanträdde 
28-29/9 för att planera mer detaljerade insatser 
efter IUL:s mejerikonferens som hölls i 
Kapstaden i Sydafrika i maj 2016. IUL:s 
sekretariat kommer regelbundet att skicka ut 
listor över organisationsgraden i vart och ett av 
de större transnationella mejeriföretagen 
(medlemsförbunden måste komplettera och 
uppdatera listorna så att vi alltid har en korrekt 
och aktuell bild av läget). 

En unik internationell databas för kollektivavtal 
som endast är tillgänglig för IUL-förbund har 
skapats på https://www.dairyworker.org/ (på 
engelska). 

Förtroendevalda i våra medlemsförbund kan 
ansöka om åtkomst till databasen och kan sedan 
lägga upp sina kollektivavtal och göra dem 
tillgängliga för andra medlemsförbund. Tre korta 
instruktionsvideofilmer på webbplatsen visar hur 
allt fungerar. 

Mejeriavdelningen ska dessutom fokusera på att 
bygga och stärka internationella allianser inom 
viktiga mejeriföretag. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 
IUL-förbundet Unite och Restaurant Brands – 
som äger rättigheterna till varumärkena KFC, 
Pizza Hut, Starbucks och Carl’s Jr i Nya Zeeland 
– har tecknat ett avtal med fulla garantier för de 
anställdas arbetstider och skift. Kollektivavtalet 
från 2015 innehåll en formel som garanterade en 
arbetstid motsvarande 80 % av föregående 
tremånadersperiod. Det nya, ändrade avtalet 
höjer den garanterade arbetstiden till 100 % och 
fasta skift. Införandet av lagen som förbjuder 
nollkontrakt i Nya Zeeland banade väg för 
förhandlingarna om det ändrade avtalet. De 
anställda kommer att erbjudas ytterligare skift när 
sådana finns, upp till max 40 timmar i veckan, 
vilket öppnar för stabila, trygga heltidstjänster. 

Som ett led i snabbmatsalliansen RESPECT:s 
pågående kampanj för levnadslön och 
anställningstrygghet för snabbmatsanställda i 
Filippinerna har alliansen gjort gemensam sak 
med APL:s ungdomsgren och organiserar nu 
flera aktiviteter under upptakten till internationella 
ungdomsdagen. RESPECT och APL:s ungdoms-
gren har tagit upp kampen mot osäkra 
anställningar för ungdomar och beskrivit 
problemet med företagens systematiska 
användning av tidsbegränsade anställningar 
(som kallas EndO i landet) som en kris för unga 
arbetstagare. Det blir allt vanligare att ungdomar 
anställs på kontrakt som gäller i endast tre till fem 
månader. Det gör det omöjligt för unga snabb-
matsanställda att anmäla arbetsgivarnas 
systematiska lönestölder (obligatorisk obetald 
övertid) och övergrepp. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
https://www.dairyworker.org/
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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FISKERI  
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina 
kirill.buketov@iuf.org 

I början av september deltog en delegation med 
anställda i tonfiskindustrin i branschkongressen 
– ett tredagars evenemang som samlar alla 
producenter och köpare av fisk och skaldjur i 
General Santos. SENTRO och Citra Mina-
arbetarnas fack i Filippinerna passade på att 
med kongressdeltagarna diskutera arbetsnor-
mernas och människorättens betydelse för 
utvecklingen av tonfiskeindustrin och General 
Santos’ ekonomi. 

IUL har överlämnat ett klagomål till ILO rörande 
Filippinernas regering, som sett mellan 
fingrarna med Citra Minas bristande respekt för 

tonfiskarbetarnas rättigheter.Fiskeri – 
transnationella leveranskedjor 

Namibiska fiskeföretags krig mot 
fiskerianställda 

När företagen vägrade förhandla gick 4 000 
fiskare i provinserna Walvis Bai och Luderitz ut i 
strejk i protest mot arbetsskift på 21 timmar på 
båtarna och vidriga levnadsvillkor. De krävde 
dessutom att metall-, gruv-, sjöfolks- och 
byggnadsarbetarfacket MMMC ska erkännas. 
Företagen vägrade förhandla och hyrde in 
strejkbrytare. Arbetarna fortsatte protestera och 
kräva sina rättigheter i dagliga möten. Den 5/12 
2015 stämde en grupp företag – Hangana Sea 
Food, Overberg Fishing, Rainbow Trawling, 
Embwinda Fishing, Tunacor Fisheries, Corvima 
Fishing, Beluga Fishing, Sea Flower Whitefish 
Corporation, Novanam Ing, Benguella Sea 
Products – de strejkande arbetarna för 
trakasserier och provokationer. Den 7/4 2016 
vägrade domstolen att beakta arbetarnas 
edsförsäkringar, förbjöd arbetarna att komma 
närmare företagens anläggningar än 100 meter 
och ådömde fackledarna att betala företagens 
rättegångskostnader. Som en reaktion på detta 
startade arbetarna kampanjen The United 
Fishermen (Förenade fiskare) och i oktober 
2016 överlämnade MMMC och NANLO ett 
formellt klagomål till ILO:s kommitté för 
föreningsfrihet. 

Vigodialogen om anständigt arbete i fiskeri 
och vattenbruk 

På den tredje rundan i den FAO-sponsrade 
Vigodialogen 4/10 träffades experter från ILO:s 
sektorsavdelningar, fiskeri-, förädlings- och 
distributionsföretag, arbetsgivare från fiske-
industrin, deltagare från Conxemar (en 

internationell mässa för djupfryst fisk och 
skaldjur), samt facken ITF, IUL och TUAC. 
Ämnet för dagen var den oroväckande 
människorättsliga situationen i industrin. Mötet 
beslutade att riktlinjer måste utarbetas på ILO för 
främjande av arbetstagarnas rättigheter i hela 
fiskerinäringens värdekedja och uppma-nade till 
ratificering av ILO-konvention 188 om arbete 
ombord på fiskefartyg. 

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

Kraft/Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Den 23-24/8 2016 höll IUL en internationell 
facklig telefonkonferens för Kraft Heinz där vi 
diskuterade strategier för hur rättigheterna för 
företagets anställda världen över ska försvaras 
med tanke på Kraft Heinz’ aggressiva sparpaket, 
det så kallade ”reintegrationsprogrammet”. 
Företagets ledning planerar att sänka 
kostnaderna med 1,5 miljard USD till 2017. 

Mejla sarah.meyer@iuf.org på IUL:s sekretariat 
om eventuella omstruktureringar eller ”reinte-
grationsplaner” med information om var 
besparingar görs och vart arbetsuppgifter flyttas, 
så vi kan samordna reaktionen på de 
nedskärningar och förändringar som presenteras. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL-förbund från företagets viktigaste 
marknader träffades i Chicago i två dagar 20-
21/9 för att stärka den internationella fackliga 
organisationen i företaget. Över 40 medlemmar i 
IUL-anslutna förbund som representerar 
Mondelezanställda världen över marscherade 
mot vd Irene Rosenfelds bostad utanför Chicago 
21/9 i protest mot företagets systematiska 
förstörelse av fackligt organiserade jobb. Nu 
senast avskaffades 600 fackligt organiserade 
tjänster på Nabiscofabriken i Chicago och 
företaget meddelade att fabriken i Valladolid i 
Spanien läggs ner, vilket innebär att 220 jobb 
försvinner. 

Som svar på eventuella ytterligare omstruk-
tureringar kommer IUL-förbund att samordna 
förfrågningar rörande detaljerad information om 
den föreslagna omstruktureringens konsekvenser 
för jobben och arbetsvillkoren. Kontakta 
sarah.meyer@iuf.org om du vill veta mer. 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Det senaste halvårsvisa mötet mellan IUL och 
Nestlé hölls 12-13/10. 

Frågor som diskuterades var 
rättighetsproblemen på Nestlés verksamhet i 
Indonesien, Pakistan, Japan och Ryssland, 
samt följderna av att Nestlé aldrig företog 
någon människorättsinriktad företagsbesiktning 
vid bildande av samrisk-företaget med Lotte i 
Sydkorea. Explosionen och byggnadskollapsen 
på en fabrik i Bangladesh som levererade 
förpackningsmaterial belyser problemet med att 
Nestlé struntar i att företagsbesiktiga sin 
leveranskedja och visar på bristerna i deras 
säkerhetsrevisioner. 

IUL har kritiserat den ekonomiska strukturen i 
Nestlés samriskföretag med PAI Partners, 
Froneri, som enligt IUL:s uppgifter är 
högbelånat. IUL:s medlemmar är oroliga för att 
de stora skulderna ska tvinga fram krav på 
kostnadsbesparingar. 

Efter påtryckningar från IUL och våra 
medlemsförbund har Nestlé USA ”preciserat” 
vad företagets policy för moderskapsskydd 
innebär för deras anställda i USA. Policyn 
anpassas därmed till ILO-konvention 183 som 
ger rätt till 14 veckors betald mammaledighet, 
som inte påverkar den årliga ledigheten. Men 
det har nu uppdagats att den version av policyn 
som ”preciserades” efter fackens påtryckningar 
gäller för fackmedlemmar från det datum när 
facken anslöt sig till policyn – medan de som 
inte är med i facket omfattas av policyn 
retroaktivt från 1 januari. IUL har krävt att detta 
exempel på diskriminering rättas till. 

Vad gäller utkastet till åtagande om jämställdhet 
och icke-diskriminering antydde IUL att vi inte 
tänker sitta i ändlösa förhandlingar utan väntar 
oss att dokumentet slutförs på nästa. Annars får 
det vara. Men som tidigare konstaterats 
kommer IUL inte att skriva på förrän 
mammaledighetsfrågan i USA har lösts. 

Ett andra specialmöte för fackliga ombud från 
europeiska länder som påverkas av 
glassfusionen mellan Nestlé och R&R hölls i 
Genève 12/9. I efterdyningarna till bildandet av 
det nya samriskföretaget, Froneri, 1/10 
organiserade IUL ett möte 14/10 för 
medlemsförbund från länder där (f d) R&R har 
fabriker. Förbund från Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland, Italien och Australien deltog. 
Deltagarna kartlade den fackliga närvaron i sina 
länder, fastställde mål för organisering och 
diskuterade Nestlés och Froneris människo-

rättsansvar samt hur IUL:s relation med Nestlé 
kan användas för att skapa utrymme för 
organisering. 

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

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Efter kontakter mellan sekretariatet och Meliás 
koncernledning har IUL-anslutna Unite the Union 
i Storbritannien träffat den lokala arbetsgivaren, 
som bekräftat att företaget respekterar IUL:s och 
Meliás internationella avtal om arbetstagares 
rättigheter och kommer att arbeta för att lösa de 
befintliga problemen. Förslag rörande det 
internationella avtalets tillämpning diskuterades 
och parterna har identi-fierat tänkbara lösningar 
på andra återstående problem, till exempel 
fördelningen av dricks. 

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

Naga World Hotel Casino i Phnom Penh 

Under 2013 och 2014 utformade IUL en 
organiseringsstrategi för integrerade kasinohotell 
i region Asien-Stilla havet, i synnerhet 
Sydostasien. Särskilt i Filippinerna har 
branschen vuxit dramatiskt, Och i Kambodja har 
vi fått ett nytt medlemsförbund på Naga World 
Hotel Casino i Phnom Penh. Organiserings-
initiativet för kasinohotell i ASEAN-regionen ska 
samordnas av Genting/Resorts World Malaysia 
Workers’ Union. 

Resorts Worlds kasinohotell 

Under 2015 fortsatte vi vår organisering av 
regionens kasinohotell i samarbete med UNI 
Asien-Stilla havet och UNI:s sambandskontor i 
Malaysia (MLC). Vi ordnade en utbytesresa för 
vårt kasinohotellförbund i Kambodja och 
NUWHRAIN i Filippinerna (som har medlemmar 
på två kasinohotell) till Resorts World i Genting, 
Malaysia, i december 2015. Detta följdes upp 
med en utbytesresa för facket på Resorts World 
till Naga World Hotel Casino i Phnom Penh, 
Kambodja, i juni 2016, där vi har 2 600 
medlemmar. 

Hotellkedjor – undersökning av organi-
sationsgrad 

IUL:s sekretariat bygger en heltäckande databas 
över den fackliga organisationsgraden i viktiga 
hotellkedjor. Informationen kommer att spridas till 
medlemsförbunden och användas vid 
utformningen av organiseringsplaner på en 
konferens för IUL:s hotellsektor i november. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Hotellkedjorna och ”delningsekonomin” 

I hotellsektorn har de anställda redan påverkats 
negativt av Airbnb:s oreglerade affärsmodell.  

Enligt amerikanska studier leder varje ökning 
på 10 % i Airbnb:s utbud till att 
månadsintäkterna för hotellrum minskar med 
0,35 %. Rimligt nog omfattas hotellverksamhet 
av många regler och förordningar som leder till 
högre kostnader och större administration. 
Konkurrenterna i ”delningsekonomin” däremot 
påverkas nästan inte alls av arbetsmiljönormer, 
konsumentskydds-krav, ansvarsregler, 
rättigheter och skydd för anställda, eller 
skatteregler. 

IUL:s sekretariat genomför just nu en 
undersökning av företagen i ”delnings-
ekonomins” hotellsektor, där vi inhämtar 
grundläggande information om lagar regler. 
Uppgifterna kommer att sammanställas och 
göras tillgängliga för alla medlemmar under 
samordnade former, för att stötta deras initiativ 
och kampanjer som i de flesta fall syftar till 
bättre reglering av den framväxande sektorn. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 
Det första mötet för köttavdelningens 
samordningsgrupp sedan IUL:s köttavdelning 
bildades hölls i San Francisco 26-27/9. 
Köttavdelningen bygger vidare på IUL:s 
mejeriavdelnings insatser, med en omfattande 
kartläggning av den fackliga närvaron i viktiga 
transnationella köttföretag.IUL har ännu inte 
säkrat något formellt erkännande från något av 
de större transnationella köttföretagen, och 
medlems-förbunden kommer att tillsammans 
med IUL:s sekretariat identifiera och bearbeta 
målföretag i detta avseende. JBS – världens 
största förädlare av kött – är första prioritet. 

Gruppen framhöll de genomgående usla 
lönerna och villkoren i fjäderfäsektorn och ska 
utforma en plan för att förbättra organisations-
graden, lönerna och villkoren. 

Den framtida kampanjverksamheten i 
köttavdelningen kommer att omfatta strategier 
för att bryta trenden mot outsourcing och 
personalinhyrning från bemanningsföretag. 

Köttavdelningen planerar dessutom att ta fram 
en policybroschyr om hur antimikrobiell 
resistens hotar arbetsmiljön i livsmedelskedjan. 

Styrgruppen skickade ytterligare ett 
solidaritetsbrev till medlemmarna i nyzee-
ländska slakterifacket NZMWU, vars rättigheter 
ständigt kränks av Talleys AFFCO. 

TOBAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Sedan den preliminära utvärderingen av IUL:s 
klagomål mot BAT publicerades här (på 
engelska) har OECD:s nationella kontaktpunkt i 
Storbritannien erbjudit sig att medla, vilket 
avböjts. Den nationella kontaktpunkten går nu 
vidare med utredningen och ett slutligt utlåtande 
väntas i december. 

NGG har förhandlat fram ett avtal som ger de 
950 anställda i Bayreuth (Tyskland) som BAT 
sagt upp en grund att bygga vidare på för 
framtiden. Förhandlingarna åtföljdes av kontinu-
erliga protestaktioner från arbetarna, bland annat 
en niodagars tyst demonstration utanför fabriken, 
som slutade med att överenskommelsen mellan 
parterna presenterades 1/9. 

Transnationella leveranskedjor 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sue.longley@iuf.org 

IUL höll sitt första möte någonsin för fack med 
medlemmar inom tobaksodling 10-11/10 i 
Lilongwe, Malawi. Medlemsförbund från 
Brasilien, Malawi, Moçambique, Tanzania, 
Uganda, USA och Zimbabwe presenterade 
detaljerade rapporter om arbetsvillkoren i 
sektorn, där sektorns ofta låga löner och 
allvarliga arbetsmiljöproblem framhölls. 

Mötet upprättade ett utkast till upprop som ska 
användas för att förmå både de transnationella 
företag som dominerar handeln med tobaksblad 
och deras kunder – de stora tillverknings-
företagen – att förbättra arbetsvillkoren och till-
gången till rättigheter inom tobaksodlingssektorn. 

Utkastet ska diskuteras vidare på IUL:s 
regionkonferenser och presenteras på 
konferenserna för lantarbetarnas och tobaks-
arbetarnas fackgrupper under 2017. 
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VINPRODUCENTER 
burcu.ayan@iuf.org 

Robertson Winery 
burcu.ayan@iuf.org 

CSAAWU är ett sydafrikanskt fack som 
representerar majoriteten av de anställda hos 
vintillverkaren Robertson Winery i Västra 
Kapprovinsen. Trots att CSAAWU alltså 
organiserar flertalet av personalen vägrar 
företaget att erkänna fackföreningen och 
försöker istället skrämma medlemmarna och de 
förtroendevalda. IUL driver tillsammans med 
bundsförvanter en stödkampanj för 
fackföreningen. Skicka ett protestbrev till 
företaget och uppmana det att erkänna 
CSAAWU samt börja förhandla om de aktuella 
problemen i god tro. 

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: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
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