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Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag. Endast för 
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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Socker 
jorge.chullen@iuf.org 

ASR Group 
jorge.chullen@iuf.org 

I oktober 2016 inledde Belize Workers Union 
(BWU) förhandlingar för 65 fältarbetare vid Belize 
Sugar Industries Ltd. (BSIL), ett dotterbolag till 
ASR-koncernen (American Sugar Refining), 
världens största raffinaderi för rörsocker. Facket 
har föreslagit en omfattande översyn av 
kollektivavtalet och man har prioriterat en 45-
timmars arbetsvecka som skulle omfatta måndag 
till fredag (lördagar ingår i det nuvarande 
arbetsschemat), löneökningar, tillämpning av 
pensionsförmåner och ett årligt bonus på 5%. 
Den 18 november genomförde BWU sitt årsmöte 
med stort deltagande (upp till 50%) av 
fältmedlemmar. Det finns idag 123 medlemmar 
vid fabrikerna och 65 fältarbetarmedlemmar. 

IUL samarbetar med BWU när det gäller 
arbetsmiljöfrågor i syfte att förbättra 
bestämmelserna i kollektivavtalet. Som med 
andra sockerarbetarförbund har IUL också 
behandlat den information som finns om 
potentiella följder av Brexit (beslutet att lämna 
EU) för sötningsmedelsmarknaden i EU och det 
faktum att sockerproduktionskvoterna inom EU 
skall vara avskaffade före september 2017. 

Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

I Zambia fortsätter National Union of 
Plantation, Agricultural and Allied Workers 
(NUPAAW) (Lant- och Plantagearbetarförbundet) 
att göra motstånd mot företagets förslag att 
ändra metoden för beräkning och införa timlön i 
stället för daglön. En ny förhandlingsomgång 
skulle äga rum den 9 december och förbundet 
räknar med att kunna sätta igång med 
förhandlingarna för 2017 innan årets slut. 
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IUL står i kontakt med de medlemsförbund som 
organiserar de anställda i de fem afrikanska 
länder där Illovo Sugar är verksamt för att 
underlätta ett informationsutbyte. Detta sker 
med tanke på att de fackliga organisationerna 
inte bara ska förhandla om löner och därmed 
sammanhängande finansiella förmåner utan 
även om anställningsvillkor. 

DRYCKER 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Coca-Cola 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Möte i IUL:s globala Coca-Cola-allians 

Det sjunde mötet i IUL:s globala Coca-Cola-
alliansen ägde rum i Genève den 14-15 
september 2016. IUL-medlemsförbund 
diskuterade på de viktigaste frågorna och 
utvecklingen inom Coca-Cola-systemet. Man 
ägnade särskild uppmärksamhet åt att det 
globala antalet anställda hade sjunkit från 120 
000 till 43 000 på grund av förändringarna i 
världsekonomin. 

Medlemsförbunden rapporterade om 
omfattande omstruktureringar vilka ledde till 
förlust av arbetstillfällen, fabriksstängningar och 
sämre anställningsvillkor. Man räknade med att 
omstruktureringarna skulle fortsätta. Man 
diskuterade konkreta åtgärder och planer på 
hur man skall angripa problemen med 
nedskärningar, utläggning, visstidsanställningar 
och otrygga anställningsformer. 

IUL-förbunden undersökte hur man kunde 
stärka kopplingarna mellan Coca-Cola-
Alliansen och den s k "Atlanta-processen", ett 
möte som äger rum två gånger om året mellan 
en grupp personer från IUL och 
medlemsförbunden och den globala 
koncernledningen för Coca-Cola. 

"Atlanta- processen! 

En grupp bestående av representanter från 
medlemsförbunden och från IUL:s sekretariat 
träffade den globala koncernledningen för 
Coca-Cola i Atlanta den 3 november. Fackets 
företrädare lyfte särskilt fram de 
rättighetsproblem som fanns i Indonesien där 
Coca-Cola Amatil (CCA) vägrade erkänna två 
nybildade fackföreningars förhandlingsrätt och 
hade avskedat en av de fackliga ledarna. The 
Coca-Cola Company (TCCC) lovade att man 
skulle ta upp frågan internt med CCA. 

Gruppen uttryckte också sin ilska och frustration 
över de pågående problemen i Filippinerna där 
Coca-Cola FEMSA fortsatte att vägra att erkänna 
och förhandla med IUL-förbundet SENTRO. 

I Indien fortsatte Hindustan Coca-Cola 
Beverages Pvt Ltd (HCCBPL) att utsätta IUL-
förbundet Hindustan Coca-Cola Beverages 
Mazdoor Sabha Union (HCCBMS), som är en 
del av Coca-Colas Bottling Investment Group 
(tappningskoncern) för trakasserier och 
mobbning. Ett antal fackliga funktionärer och 
medlemmar har dessutom blivit avstängda från 
arbetet och detta kommer att leda till 
uppsägningar. Dessutom håller HCCBPL nu på 
med att bygga upp en "gul" fackförening för att 
undergräva den till IUL anslutna oberoende 
organisationen. TCCC förklarade, att de skulle 
följa upp problemet så snart en extern utredning 
hade avslutats. 

Gruppen framhöll också hur viktiga OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag är och det 
faktum att Coca-Cola och därigenom även dess 
tappningsföretag måste följa dem. TCCC gick 
med på att överväga att hålla ett möte med de 
största tappningsföretagen om OECD-riktlinjerna. 

Afrikanska Coca-Cola-medlemsförbund 
sammanträder i Tanzania 

Ett afrikanskt Coca-Cola-möte för IUL-förbund 
hölls i Dar es Salaam den 24 november 2016 i 
anslutning till den afrikanska 
regionalkonferensen. 

KUCFAW i Kenya genomförde en strejk i 
oktober för att vinna erkännande vid Coca-Colas 
tappningsföretag i Mombasa inom ramen för en 
pågående kampanj för att uppnå rätten att 
förhandla kollektivt. IUL försöker skaffa fram mer 
information från förbundet för att man ska kunna 
hjälpa till. Det är den enda av fyra Coca-Cola-
anläggningar i Kenya som inte är ett 
kollektivavtal. 

Medlemsförbund i Benin, Togo och Niger har 
gått samman i kampen för att bekämpa den 
förlust av arbetstillfällen som hotar till följd av de 
produkter som smugglas in i deras länder från 
Nigeria. 

Coca-Cola-anställda i Zambia har försökt få 
försäkringar om sina jobb sedan AB Inbev köpt 
upp SABMiller. SABMiller hade licens för att 
tillverka Coca Cola i Zambia men Coca-Cola 
Company föreslår att man ska köpa och i själva 
verket "in-sourca" verksamhet från de nya 
ägarna AB Inbev. 

Medlemsförbunden lovade att bli mer aktiva i 
IUL:s Coca-Cola-allians genom att stärka 
samordningen bland de afrikanska 
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medlemsförbunden och bevaka 
rättighetsproblemen närmare. 

Medlemsförbunden uttryckte också sin 
beslutsamhet att bekämpa alla former av 
otrygga anställningar inom Coca-Cola-
nätverket, att försöka få till stånd fasta 
anställningar och att stärka 
kollektivförhandlingarna. 

PepsiCo 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Den globala snacks- 
och dryckesjätten 
PepsiCo hävdar att 
man har hög 
standard när det 
gäller mänskliga 
rättigheter men en 
tuff kamp för att trygga grundläggande 
mänskliga rättigheter fortsätter i Pakistan, 
Indien och Guatemala (se tidigare nummer av 
TNC Info och IUL:s webbplats). 

Internationellt fackligt nätverk för PepsiCo 

Den 13-14 september 2016 samlades IUL-
förbund från hela världen i Genève för att delta i 
mötet i det fackliga nätverket för förbund vid 
PepsiCo och Frito-Lay. Man diskuterade de 
viktigaste frågorna och utvecklingen inom 
PepsiCos globala verksamhet. 
Medlemsförbunden behandlade gemensamma 
förhandlingsfrågor som att bekämpa otrygga 
anställningsformer och utläggning samt 
strategier som gick ut på att stärka den fackliga 
organiseringen vid PepsiCo. 

Ett antal förbund beslutade om mer synliga 
samordnade åtgärder under de tre månaderna 
fram till december för att visa solidaritet med 
och ge stöd åt PepsiCo-anställda i Pakistan 
och Guatemala och även åt en grupp på 28 
arbetstagare vid ett lager i Indien som arbetar 
uteslutande för PepsiCo. Alla kämpar de för 
sina grundläggande rättigheter. 

Medlemsförbunden diskuterade möjligheten att 
utbyta kollektivavtal för att stärka och förbättra 
anställningsvillkoren och beslutade att 
regelbundet kommunicera med varandra. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

AB InBev/SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

IUL:s medlemsförbund fortsätter med arbetet att 
bedöma följderna av AB InBevs uppköp av 
SABMiller. De europeiska medlemsförbunden 
använder sig av det europeiska företagsrådet för 
att bättre förstå AB InBevs planer. 

Företaget har nu sålt ut SABMillers varumärken 
till Asahi Brewery i en första fas i Storbritannien, 
Nederländerna och Italien och, nyligen, i fem 
central- och östeuropeiska länder: Polen, 
Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien. 
Detta innebär, att Asahi nu spelar en framskjuten 
roll i branschen i Europa. 

Australiska förbund omintetgör försök till 
fackföreningskrossning vid AB InBevs 
Carlton United Breweries 

Sex tuffa månaders strejkvakt, med starkt 
nationellt och internationellt stöd, har lett till att 
den brutala fackföreningskrossning (på engelska) 
som ledningen för det australiska 
bryggeriföretaget Carlton United Breweries har 
ägnat sig åt. Carlton ägs nu av bryggerijätten AB 
InBev. I juli fick fackliga underhållsarbetare vid 
företagets bryggeri i Melbourne information om 
att deras jobb skulle läggas ut till en ny 
entreprenör men att de kunde återvända till 
arbetet som anställda vid underleverantörer – 
med 65% lägre lön! Facket och ledningen har nu 
träffat ett avtal som innebär att alla arbetstagare 
som vill återgå till arbetet får göra så med den 
ursprungliga lönen och villkoren. Eventuella nya 
underleverantörer måste tillämpa existerande 
villkor och det får inte förekomma några ofrivilliga 
uppsägningar. 

AMWU beskriver uppgörelsen som en "jättestor 
framgång" som omintetgjorde företagets försök 
att kapa de av facket framförhandlade lönerna 
och villkoren och man har varmt tackat alla som 
stött arbetstagarna genom att sända budskap till 
företaget. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Ett första möte för IUL-förbund i Japan, Italien, 
Storbritannien och Nederländerna ägde rum i 
Rom den 26 oktober 2016. Man beslutade om 
planer för hur man skulle kunna kommunicera 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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http://www.iuf.org/w/?q=no
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https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1002
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och dela information om företagets utveckling. 
Dessa planer kommer nu också att omfatta 
medlemsförbunden i de f d SABMiller-företagen 
i Central- och östeuropeiska länder som har 
köpts upp av Asahi. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Förbund på Haiti blir äntligen erkända 

SYTBRANA, det haitiska förbund som IUL och 
särskilt dess bryggeriavdelning och europeiska 
medlemsförbund vid Heineken har givit sitt stöd 
under en lång kamp på Haiti, har fått till stånd 
betydande lokala förbättringar med fullt 
erkännande av förbundet, en 
principöverenskommelse om att återanställa 
avskedade fackliga representanter och en 
ändring av personalen och attityderna hos den 
lokala ledningen. 

Den 28 december fick IUL:s sekretariat en 
bekräftelse av denna framgång från förbundet 
och även ett uttalande där man uttryckte sin 
uppskattning över det stöd man fått i sin kamp 
av IUL:s medlemsförbund. "Vi tackar IUL för att 
hela tiden har stått vid vår sida i kampen för att 
förbättra respekten för de anställda vid 
BRANA". 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL och Sodexos koncernledning höll sitt 
ordinarie årliga möte i Paris den 17 november. 
Bland punkterna på dagordningen fanns frågan 
om hur man kan förebygga sexuella 
trakasserier, främja anställningstrygghet och 
stabilitet inom cateringbranschen och Sodexos 
genomlysningsförfarande när det gäller 
mänskliga rättigheter. 

En liten förhandlingsgrupp ska inkallas för att 
utveckla en gemensam IUL/Sodexo-ståndpunkt 
där man lyfter fram riskerna med sexuella 
trakasserier och hur dessa ska kunna 
förhindras. 

IUL:s sekretariat kommer att utarbeta ett förslag 
om hur anställningstryggheten ska kunna 
stärkas inom Sodexo och arbetet ska sedan 
fortsätta i en grupp bestående av 
representanter för IUL och för företaget. 

Man diskuterade företagens skyldighet att 
avlägsna hinder för att arbetstagarna ska få 
åtnjuta sina mänskliga rättigheter (en viktig del 

av det internationella avtalet mellan IUL och 
Sodexo). 

Sodexo lovade ta upp problem med kundföretag 
på koncernnivå när det förekom motstånd mot de 
anställdas rätt att utöva sina rättigheter. Sodexo 
utfäste sig också att förbättra sina 
genomlysningsförfarande när det gällde 
mänskliga rättigheter "genom hela värdekedjan" 
(med kundföretagen) och hålla kontakt med IUL 
allteftersom man utvecklade dessa förfaranden. 

IUL:S MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods har reagerat på den oro angående 
användning av bemanningsföretagsanställda i 
Upahl i Tyskland och i distributionscentralen i 
Leeds i Storbritannien, som kom till uttryck på 
mötet mellan IUL och Arla som hölls den 11 
oktober och som vi rapporterade om i nr 28 av 
TNC INFO. 

Innan detta möte hade en uppgörelse i Upahl 
som nåtts med den lokala företagsnämnden i juli 
2016 fastställt en klar inriktning för hur man 
skulle kunna minska användningen av personal 
från bemanningsföretag samtidigt som man 
klarade av säsongsbetonade fluktuationer. 

I Leeds har företaget i en första fas erbjudit tio 
bemanningsarbetare fast anställning. 

Nästa etapp i det förfarande man beslutat om 
innebar att Arla skulle inleda diskussioner med 
de förbund som representerar anställda i både 
Leeds och Upahl för att utreda ytterligare sätt att 
minska användningen av bemanningsföretag och 
se vilka möjligheter som finns för tillfälligt 
anställda att i stället bli fast direktanställda. 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Mötet i IUL/Danones internationella 
företagsråd (CIC) ägde rum i Genève den 5 till 8 
december 2016. 

Mötet föregicks av en halv dags möte avsett 
uteslutande för IUL-förbund som skulle delta i 
CIC-mötet. Dagordningen omfattade bland annat 
en översyn av IUL:s arbete med transnationella 
företag (TNF) och planer på att stärka den 
internationella fackliga organiseringen inom 
Danone. Man diskuterade Avtalet om hållbar 
sysselsättning och tillgång till rättigheter och 
IUL:s broschyr om hur man kan göra motstånd 
mot och minska otrygga anställningsformer 
presenterades. Broschyren beskriver innehållet i 
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avtalet på ett mer lättförståeligt sätt och 
innehåller förslag på hur förbunden kan 
använda det på sina arbetsplatser och vad man 
ska göra om man stöter på motstånd hos 
ledningen. 

De närvarande medlemsförbunden tyckte det 
var en bra idé att hålla den typen av möten som 
bara var öppna för medlemsförbund och 
föreslog att ett sådant hädanefter skulle 
organiseras inför varje CIC-möte. 

Styrgruppen i IUL:s mejeri-
avdelning 
james.ritchie@iuf.org 

Mejeriavdelningens styrgrupp höll ett 
konferenssamtal den 8 december och 
medlemsförbunden gav färsk information om 
förberedelser för kollektivförhandlingar och 
organisering. UFCW/RWDSU hade stött på 
motstånd från Nestlés lokala ledning när det 
gällde att organisera i ett mejeri och en 
distributionscentral och man höll på att 
sammanställa detaljer kring detta som 
förberedelse för en begäran till Nestlés 
koncernledning att den ska ingripa. 

LIVS i Sverige förbereder för avtals-
förhandlingar för hela mejeriindustrin vilka ska 
genomföras under första kvartalet 2017. I 
Australien ska de flesta av NUW:s mejeriavtal 
förnyas under 2017. Förbundet förbereder sig 
för tuffa förhandlingar i en situation som 
visserligen håller på att förbättras men som 
ändå har en dålig yttre miljö för mejeriindustrin. 
Den höga fackliga anslutningsgraden i 
mejerisektorn både i Australien och Sverige 
kommer säkert att underlätta 
förhandlingsprocessen. 

Vi vill påminna medlemsförbunden om att 
informera IUL:s sekretariat om eventuella 
organiseringsframgångar och också att gå in på 
dairyworker.org och ladda upp sina förbunds 
kollektivavtal. Möjligheten att ladda upp 
spanskspråkiga kollektivavtal håller nu på att 
utvecklas för dairyworker.org (på engelska). 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Den 29 november 2016 deltog tusentals 
personer i kampanjen FightFor15 (US dollar 
per timme och rätten att gå med i facket) i 
protester i 340 städer i hela USA. De sjöng, 
tågade genomförde sittstrejker och uttryckte sin 
beslutsamhet att fortsätta kampen oavsett vem 
som sitter i Vita Huset. Många anhölls för civil 
olydnad. 

McDonald's 
massimo.frattini@iuf.org 

Förbundet Arbeit (deltid) har organiserat en 
protestaktion utanför McDonalds huvudkontor i 
Seoul i Sydkorea. En facklig ledare framförde 
medlemmarnas tio krav direkt till huvudkontoret. 
Hon dolde sin identitet av rädsla för att bli 
uppsagd. Bland de tio kraven finns en lön som 
går att leva på, 10 000 koreanska won 
(motsvarande ungefär 8,55 US dollar per timme), 
stopp för "lönestöld" (obetald tvångsövertid) och 
avskaffande av mycket snäva tidsgränser för 
tillagning av mat, som leder till brännskador och 
andra skador. Man kräver även att gränsen på 
17 minuter 30 sekunder för hemkörning ska 
avlägsnas eftersom den ökar risken för 
trafikolyckor som i sin tur leder till skador eller 
dödsfall. Kravallpolis och en stor del av 
byggnadens säkerhetspersonal sattes in för att 
hindra de fackliga representanterna från att 
framföra dessa krav. McDonald's koreanska 
ledning sågs ha kontakt med polisen och 
säkerhetsföretag och de vägrade ta emot 
kravlistan eller att tala med de fackliga 
företrädarna. Man planerar ytterligare 
protestaktioner framöver. 

McDonald's-anställda från Belgien, Frankrike 
och Storbritannien deltog i en utfrågning i 
Europaparlamentets framställningsutskott den 29 
november 2016 för att belysa de otrygga 
arbetsvillkoren i respektive land. Framställningen, 
som har undertecknats av 32 000 personer och 
som fortfarande kan undertecknas här (på 
engelska), kräver stopp för nolltimmarskontrakt, 
att man ska täppa till legala kryphål kring 
deltidsanställning och stoppa arbetsgivarens 
motstånd mot att de anställda organiserar sig 
fackligt. 

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

Ferrero 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Efter en 38 dagar lång strejk vid Ferrero i Turkiet 
nådde Tekgida-Is och företaget en uppgörelse 
den 16 november 2016. Man enades om ett avtal 
som uppfyllde arbetstagarnas och deras facks 
krav på en ordentlig lönehöjning och inga 
repressalier på grund av strejken. Tekgida-Is fick 
stöd från IUL som skrev till Ferreros ledning i 
Italien och från de italienska 
medlemsförbunden FAI, FLAI och UILA som 
ingrep hos företaget. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.dairyworker.org/
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/192/530/032/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

FNV- och CNV-medlemmar vid fem olika 
Cargill-fabriker i Holland strejkade i 72 timmar 
med början den 17 november efter att 
ledningen hade erbjudit ett undermåligt 
lönepaket och inte reagerade på 
arbetstagarnas ultimatum. Dessutom hade de 
anställda arbetat utan kollektivavtal sedan juli. 
Under strejken publicerade EFFAT en appell till 
sina medlemmar om att de skulle stödja FNV så 
att man kunde uppnå ett bra avtal. Uppgörelsen 
gav bland annat en löneökning på 3,5% och 
innebar inte försämrat skydd för äldre 
arbetstagare – en seger för Cargills holländska 
anställda. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Den 16-17 november 2016 deltog IUL-förbund 
med medlemmar vid Kraft Heinz i ett 
internationellt konferenssamtal för att diskutera 
ett förslag till strategi för att försvara Kraft 
Heinz-anställdas rättigheter världen över. 
Strategin antogs enhälligt och 
medlemsförbunden ska bidra med sakkunskap 
när det gäller utredningsarbete och 
kommunikationer för att driva på detta arbete. 
Om ni önskar delta ber vi er kontakta IUL:s 
sekretariat. 

3G Capital, som äger 24% av aktierna i Kraft 
Heinz och som har stora andelar i AB Inbev och 
Burger King Holdings försöker samla mellan 8 
och 10 miljarder US dollar genom en ny fond för 
att finansiera ett förvärv i 
konsumtionsvarusektorn. Ännu har inget mål för 
detta förvärv bekräftats. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

Mondelez har varit en aggressiv finansiell 
maskin sedan det skildes från Kraft Foods Inc. 
år 2012. Man har ökat vinsten genom att pressa 
arbetstagarna och genom hänsynslösa 
kostnadsnedskärningar. Detta har inneburit 
uppsägningar, fabriksnedläggningar och 
kontinuerliga omstruktureringar. 

Förutom att man har avskaffat 600 fackligt 
organiserade anställdas jobb vid Nabisco-
fabriken i Chicago har Mondelez meddelat, att 
man ska stänga fabriken i Valladolid i Spanien 
i slutet av 2017 varvid upp till 220 fackliga jobb 
kan komma att försvinna. Till följd av Mondelez 
beteende protesterade IUL-förbund från mer än 
tretton länder den 23 november utanför 
Mondelez europeiska huvudkontor för att visa 

att de är fast beslutna att rädda fabrikerna, 
varumärkena och den kompetens och 
sakkunskap som bidrog till att bygga upp 
företaget från den nuvarande ledningens 
hänsynslösa vanskötsel. Ett trettiotal UGT-
medlemmar från fabriken i Valladolid deltog 
också i protestaktionen. 

Om det kommer ytterligare tillkännagivanden om 
omstruktureringar kommer IUL-förbunden att 
kräva detaljerad information om följderna av 
dessa åtgärder för jobben och arbetsvillkoren. 
Medlemmarna beslutade att i högre grad sprida 
sådan information via IUL:s sekretariat. 

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

I det senaste numret av TNF Info rapporterades 
att Nestlé gjort sig skyldigt till diskriminering i 
tillämpningen av sin policy när det gäller 
moderskapsskydd i USA efter det att policyn 
hade "preciserats". "Preciseringen" var följden av 
påtryckningar från IUL och dess medlemsförbund 
vilka hade bevisat för Nestlé att deras policy inte 
överensstämde med ILO:s konvention nr 183 om 
moderskapsskydd, något som företaget hade 
hävdat. Dessutom ansågs företagets regler för 
att godkänna denna policy bryta mot 
arbetsmarknadslagen (NLRA). Policyn gällde för 
oorganiserade fabriker från 1 januari 2016 men 
företaget insisterade på att policyn inte skulle 
börja gälla för fackmedlemmar förrän från den 
dag då avtalet nåddes åtta månader senare. 
Facket kämpade emot detta beslut och man 
nådde till sist en överenskommelse som innebar 
att motsvarande ekonomisk kompensation 
betalades ut till fackmedlemmar som inte 
omfattades av lagen efter den 1 januari. 

Det europeiska företagsrådet för Nestlé (NECIC) 
höll sitt andra årliga ordinarie möte den 29-30 
november 2016. Bland punkterna på den fackliga 
dagordningen fanns Nestlés NBE-planer som går 
ut på att koncentrera och effektivisera backoffice-
verksamheten och vilka följder de skulle få för 
arbetsvillkoren och jobben samt balans i 
arbetslivet och hållbar anställbarhet. Fackets 
representanter utlovade stöd till och solidaritet 
med de anställda vid Nestlés kaffe-anläggning i 
Mainz i Tyskland som enligt planerna ska 
stängas i slutet av 2017. De anställda och deras 
fack, NGG, kämpar för en rättvis uppgörelse som 
verkligen erkänner deras insatser och skapar en 
rimlig grund för deras framtid. IUL har givit ut 
solidaritetsaffischer som förbunden kan sätta upp 
på anslagstavlor och sprida bland medlemmarna. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

IUL ska hålla ett möte med medlemsförbund 
med medlemmar vid Unilever den 6-7 februari 
2017. Mötet ska äga rum i Unite Centre i Esher 
i Storbritannien. Medlemmarna ska granska de 
resultat och framsteg som gjorts under de 
senaste tre åren och se hur man kan bygga 
vidare på detta för att stärka den internationella 
fackliga organisationen och organiseringen 
inom företaget. Det första av två årliga möten 
med företagsledningen, i vilket även IndustriAll 
deltar, kommer att hållas den 8 februari. 

IUL har intensifierat sitt arbete med Unilever för 
att försöka lösa problem som uppstått till följd 
av kränkningar av de mänskliga rättigheterna i 
PepsiCos leveranskedja. Unilever har ett 
samriskbolag med PepsiCo i dryckesindustrin. I 
över två och ett halvt år har IUL givit sitt stöd till 
arbetstagare som blev avskedade efter att de 
bildat en fackförening vid PepsiCos lagerföretag 
i västra Bengalen i Indien och som vägrade 
att acceptera erbjudanden om återanställning 
på villkor som berövade dem deras rättigheter. 
IUL har informerat Unilever om att deras 
samriskbolag gör koncernen delaktig i dessa 
kränkningar och uppmanat dem att använda sitt 
inflytande över PepsiCo för att underlätta en 
lösning som säkrar dessa arbetstagares 
rättigheter. 

IUL har också samarbetat med Unilever när det 
gäller kränkningar av rättigheter i företagets 
egen försörjningskedja för palmolja i 
Indonesien och för te i Assam i Indien, där 
IUL försöker rätta till kränkningarna och skapa 
utrymme för effektiv fackligt representation och 
organisering. 

HOTELLKEDJOR 

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

IUL:s internationella kampanj för 
städare 

“Säkra min arbetsmiljö – värdighet 
för hotellstädare" 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Hotellstädare och deras fackliga organisationer 
i 34 länder och mer än 50 städer världen över 
genomförde under IUL:s 3:e globala 
aktionsvecka för städare den 31 oktober till 6 
november 2016 en rad aktioner för att belysa 
sin kamp för rättigheter, erkännande och bättre 
arbetsvillkor. Många av årets aktioner lyfte fram 
den stora vikten av att förhindra sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen, något som är en 
företeelse som städare ofta måste brottas med. 
De olika aktionerna omfattade seminarier och 
möten med experter och möten med 
arbetstagare, arbetsgivare och allmänheten för 
att skapa ökad medvetenhet kring problemet. 
Man delade även ut flygblad på flygplatser. 
Facket krävde också bestämmelser i 
kollektivavtal för att skydda anställda från 
sexuella trakasserier. De fackliga 
organisationerna överallt krävde bättre 
arbetsvillkor, ökad anställningstrygghet och mer 
respekt för städarna på arbetsplatsen. Man 
använde även den globala aktionsveckan för att 
visa arbetstagarna vilka viktiga resultat som 
uppnåtts genom den pågående kampanjen när 
det gällde konkreta förbättringar av 
arbetsvillkoren och även att detta kan användas 
som organiseringsredskap för att bygga upp 
fackets förhandlingskraft i hotell. Foton från 
många av aktionerna finns på Flickr och på 
Facebook-sidan "Make My Workplace Safe". 

TOBAK 

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

Samordning i Östeuropa 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sue.longley@iuf.org 

Inom tobaksbranschen har samordningsmöten 
ägt rum bland förbund i Central- och östeuropa 
med medlemmar vid Philip Morris (Lviv, 
Ukraina, 17-19 oktober 2016) och bland förbund i 
Ukraina och Ryssland med medlemmar vid 
Japan Tobacco International (JTI) (St 
Petersburg, Ryssland, 7-8 november). 

Mötet för JTI-förbund uttryckte stöd för den 
globala appell om åtgärder som utarbetades av 
deltagarna i det globala mötet för förbund inom 
tobaksodling den 10-11 oktober 2016 (se artikel i 
TNF Info nr 28). 

VINPRODUCENTER 

burcu.ayan@iuf.org 

Robertson Winery 
burcu.ayan@iuf.org 

Facket vinner erkännande vid vinföretag i 
Kapprovinsen 

CSAAWU is är ett sydafrikanskt förbund som 
representerar det stora flertalet anställda vid 
Robertson Winery i västra Kapprovinsen i 
Sydafrika. Medlemsförbunden har säkert följt 
kampanjen som de har genomfört under ett par 
månader för att vinna erkännande och uppnå 
bättre arbetsvillkor för vinföretagets anställda och 

mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
https://www.flickr.com/photos/138006924@N06/sets/72157676665768686
https://www.facebook.com/DignityforHotelHousekeepers/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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lantarbetare som är kopplade till Robertson 
Winery. 

Vi är glada att kunna rapportera att förbundet 
har nått en stor framgång i och med att 
CSAAWU har erkänts av arbetsgivaren. Man 
har också drivit igenom avsevärda förbättringar 
av lönerna och arbetsvillkoren vid detta företag. 
Ni kan läsa mer om resultatet genom att klicka 
här (på engelska) eller använda följande länk: 
http://www.iuf.org/w/?q=node/5240 

CSAAWU tackar alla IUL-medlemsförbund som 
har stött denna betydande kamp. 

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 

http://www.iuf.org/w/?q=node/5240
http://www.iuf.org/w/?q=node/5240
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

