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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Socker 
jorge.chullen@iuf.org 

ASR-koncernen 
jorge.chullen@iuf.org 

Den 5/1 skrev förbundet BWU i Belize ett avtal 
med Belize Sugar Industries Ltd, som ger 5 % 
löneökning på tre år. Parterna avtalade även om 
45-timmars arbetsvecka, måndag till fredag. 
Avtalet gäller från 1/10 2016 till 30/9 2019. 

Som ett led i vårt pågående samarbete med 
BWU har IUL infört arbetsmiljöfrågor i fältarbetet, 
och förbundet har lovat att kontinuerligt samråda 
med de anställda i dessa frågor. 

ASR-koncernen är världens största socker-
raffinerare, med verksamhet i USA, 
Storbritannien och Portugal och bolagskontakter i 
Florida och Dominikanska republiken. 

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

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

Representanter från IUL:s sekretariat och fyra 
länder med Coca-Cola-tillverkning i Europa 
träffades i Madrid i Spanien 17–18/1 för att visa 
solidaritet med IUL-anslutna Federacion de 
Industria de CC.OO. 

Coca-Cola-arbetarna på Fuenlabrada-fabriken i 
Madrid har kämpat mot en nedläggning av 
fabriken. Representanterna besökte fabriken och 
deltog i en demonstration utanför högsta 
domstolen. Det har senare bekräftats av högsta 
domstolen att arbetarna ska återanställas på ett 
nytt logistikcentrum och inte på fabriken, vilket 
arbetarna krävde. 
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PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Globala snacks- och 
läskjätten PepsiCo 
skryter med sitt 
engagemang i mänskliga rättigheter. Trots det 
kämpar företagets anställda i Pakistan, Indien 
och Guatemala med hull och hår för att säkra 
sina grundläggande rättigheter (se tidigare 
nummer av TNF-info och IUL:s hemsida). 

Nyligen publicerade IUL en lägesrapport där 
investerare uppmanas att ”omvärdera 
PepsiCo:s syn på mänskliga rättigheter, 
eftersom fler och fler konflikter kring 
grundläggande rättigheter uppstår hos företaget 
(Pakistan och Guatemala) och dess 
leverantörer (Indien). Företaget 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.” 

Läs hela IUL:s text och vårt svar på PepsiCo:s 
reaktion på Business & Human Rights 
Resource Centres hemsida. 

I Pakistan demonstrerade kvinnliga arbetare 
från IUL-förbundet PFWF på PepsiCo:s Frito-
Lay-fabrik i Lahore 13/1. De protesterade mot 
arbetsgivarens ständiga hot och trakasserier. 
Fabriksledningen struntar blankt i arbetarnas 
rättigheter och vägrar förhandla med det 
officiellt godkända facket. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

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

IUL:s medlemsförbund fortsätter utvärdera 
konsekvenserna av AB InBev:s köp av 
SABMiller. Europeiska medlemsförbund 
använder AB InBev:s europeiska koncernråd 
för att få tillgång till information och bättre förstå 
företagets planer. 

AB InBev:s beslut att sälja ett antal licensierade 
Coca-Cola-tappare i Afrika och Latinamerika 
som tidigare ägts av SABMiller innebär 
förmodligen att berörda IUL-medlemmar 
kommer att arbeta direkt för Coca-Cola Bottling 
Investment Group (BIG), åtminstone på 
medellång sikt. Konsekvenserna av affären 
som troligen avslutas andra halvåret 2017 
kommer att diskuteras med The Coca-Cola 
Company inför nästa möte i IUL:s och Coca-
Colas så kallade Atlantaprocess i maj 2017. 

IUL:s 
bryggeriavdelning 
burcu.ayan@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Avdelningen inrättades på den 
internationella konferensen för 
bryggerifack i Istanbul 2016. 

På konferensen leddes arbetet av ett antal 
kontaktpersoner från medlemsförbunden. Idag 
ingår de i ett startteam som ska sätta fart på 
avdelningen de närmaste ett eller två åren. 
Teamet träffas i New York 7–8/3 2017. De ska 
utforma förslag till program och strategi, som 
sedan sprids till och vidareutvecklas av IUL:s 
bryggeriförbund. 

Ny webbplattform för bryggeriavdelningens 
kollektivavtal 

En webbplattform har skapats där IUL:s 
bryggeriförbund kan ta del av varandras 
kollektivavtal hos de stora transnationella 
bryggarna. IUL-förbundens medlemmar ansöker 
om tillgång till webbplatsen här (på engelska) och 
kan därefter ladda upp egna avtal eller ladda ner 
andras. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Flygcatering 
james.ritchie@iuf.org 

IUL delar ansvaret för flygcatering med vårt 
globala systerförbund ITF.IUL och ITF har en 
lång tradition av samarbete kring frågor som rör 
anställda i flygcatering, i synnerhet när det gällt 
att stödja dem i konflikter med 
flygcateringföretag. 

IUL genomför för tillfället en enkät bland 
medlemsförbunden i sektorn för att skapa sig en 
bättre bild av hur den fackliga organisationen i 
flygcateringbranschen ser ut. Undersökningen 
ger medlemsförbunden mer detaljerad kunskap 
om var vi är fackligt organiserade och hur starka 
via är, särskilt i de två största flygcatering-
företagen LSG Skychefs och Gate Gourmet. Den 
kommer även att visa vilka frågor som är viktigast 
för sektorns anställda. Med hjälp av denna 
information kan vi bygga en starkare 
internationell facklig allians i flygcatering och 
identifiera frågor för kampanj- och förhandlings-
samarbeten. 
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IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Nästa möte mellan IUL och Arla Foods 
planeras äga rum 14/3. Innan des ska en vidare 
grupp IUL-förbund med medlemmar på Arla 
träffas för att se över utvecklingen och 
formulera framtida mål. Våra insatser med Arla 
har framför allt varit inriktade på att minimera 
användningen av inhyrd arbetskraft och stödja 
medlemsförbunden i deras strävan att skapa 
fler fasta jobb. 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

På Danones koncernråds möte i december 
2016 (CIC, mötet för fackliga företrädare från 
Danones verksamhet världen över) höll IUL och 
Danone en gemensam presentation av 
parternas avtal om hållbara jobb och tillgång till 
rättigheter – ett verktyg för att minimera 
användningen av osäkra anställningar i 
företaget som helhet. 

En broschyr som IUL utarbetat som en 
pendang till avtalet presenterades på det möte 
för IUL-förbund som föregick koncernrådsmötet. 
Broschyren finns på de officiella IUL-språken 
och kommer att spridas till medlemsförbunden 
och göras tillgänglig för nedladdning från IUL:s 
hemsida. Den kommer även att översättas till 
ytterligare språk. 

Under 2017 planeras de strategiska mindre 
halvårsmötena mellan Danone och IUL-teamet 
att äga rum 24–25/4 (Danones vd Emmanuel 
Faber medverkar) och 8–9/11. 

Fonterra 
ron.oswald@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Det årliga mötet mellan IUL och Fonterra hålls 
15/2 samtidigt som företaget fortsätter sin 
expansion till Asien. Fonterra har kraftigt ökat 
sin försäljning av ost i Sydkorea till följd av det 
ett år gamla frihandelsavtalet mellan Nya 
Zeeland och Sydkorea. Fonterra investerar i ett 
lager i Sydkorea för import och distribution av 
sina produkter. 

Konkurrensen om mjölkråvaran hårdnar för 
Fonterra på hemmamarknaden i Nya Zeeland 
när andra transnationella mejerijättar etablerar 
sig i det mjölkproducerande landet. Nya 
medtävlare om mjölkråvaran på hemmaplan är 
Danone och de två kinesiska företagen Yili och 

Yashili (Mengniu). Danone äger dessutom en 
betydande del i Mengniu. 

IUL-anslutna nyzeeländska mejeriarbetare-
förbundet DWU har lyckats med sin strategi att 
organisera anställda hos nya arbetsgivare i 
branschen och har idag medlemmar och 
kollektivavtal med Danone, Yili och Yashili och 

några små inhemska företag.Froneri 
james.ritchie@iuf.org 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Sedan Nestlés glassverksamhet och R&R Ice 
Cream genom ett joint venture skapade ett nytt 
globalt glassföretag 1/10 2016 har IUL arbetat 
tillsammans med medlemsförbund som har eller i 
framtiden kan få medlemmar i det nya företaget. 
IUL:s kartläggning av Froneri visar en stabil 
facklig närvaro på före detta Nestléanläggningar 
medan facket däremot inte är etablerat på de 
flesta anläggningar som tidigare ägdes av R&R. 
Efter mötet i oktober 2016 för medlemsförbund 
från länder där R&R har glassfabriker kommer 
IUL:s sekretariat nu att tillsammans med 
förbunden arbeta för att hitta vägar att höja 
organisationsgraden i Froneri och stödja 
organiseringen genom samordning av förbunden. 
För att skydda befintliga och framtida 
medlemmar och säkra de anställdas fria tillgång 
till sina rättigheter ska vi samtidigt föra en 
diskussion med både Nestlé och Froneri. 

DESTILLERIER 
Grenada Distillers Limited 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Trots att företaget endast är ett relativt litet 
regionalt eller lokalt karibiskt destilleri har det 
nyligen varit föremål för en IUL-aktion till stöd för 
medlemmar där. 

Ledningen på Grenada Distillers Limited har 
sedan i april 2015 vägrat träffa och utan 
reservation erkänna vårt medlemsförbund 
GTAWU i Grenada. 

IUL:s sekretariat har krävt att arbetsgivaren slutar 
bryta mot sina anställdas internationellt 
garanterade mänskliga rättigheter. 

GTAWU har nu bekräftat att företaget efter lokala 
och internationella aktioner bytt ståndpunkt. 
GTAWU:s ordförande Andre Lewis betonar IUL:s 
betydelse i sammanhanget och skriver: ”[IUL:s] 
snabba och självsäkra svar på vårt förbunds 
vädjanden är ett tydligt bevis på deras 
engagemang för internationell solidaritet!” 

FISKERI OCH VATTENBRUK 
kirill.buketov@iuf.org 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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DOHA, Marocko 
kirill.buketov@iuf.org 

Efter en strejk på företagets fabrik för 
sardinkonserver våren 2015 lockoutade DOHA 
Company mer än 500 arbetare och stämde 
fackledaren Rahmoun Abdellah, CDT:s 
regionsekreterare i Agadir. Appellations-
domstolen avslog Abdellahs begäran att 
konfiskeringen av hans lägenhet skulle hävas 
och ställde sig istället bakom den lägre 
instansens beslut att åtala hon för att ha vållat 
företaget ekonomisk skada. 

En fackligt förtroendevald åtalas för att han 
företräder sina medlemmar och myndigheterna 
stjäl sedan hans bostad! Det är ett flagrant 
exempel på den tilltagande rättsosäkerheten 
och sociala instabiliteten i Marocko. 

Citra Mina 
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina-koncernen – Filippinernas näst 
största tonfiskexportör – fortsätter bryta mot 
sina anställdas rättigheter och det har nu kostat 
ännu en arbetare livet. I maj och juni 2016 
stoppades och kvarhölls två av företagets båtar 
på indonesiskt vatten för olagligt fiske. Citra 
Mina skickar systematiskt ut (på engelska) 
besättningar på andra länders fiskevatten utan 
dokument eller tillstånd och lämnar dem sedan 
åt sitt öde när de grips eller kvarhålls – och så 
gjorde företaget även denna gång. En av de 
kvarhållna besättningsmedlemmarna dog i 
fångenskap 11/7. Tack vare aktioner från IUL 
och vårt medlemsförbund SENTRO kunde 177 
besättningsmedlemmar återvända i augusti, 
men företaget lät fartygets kapten, Wilfredo 
Estampa, ta hela skulden för incidenten och 
dömas till fängelse, trots att han var allvarligt 
sjuk. Wilfredo Estampa avled 7/11 till följd av 
sin sjukdom. Nu säger företaget nej till 
kaptenens familj, som bett dem återföra hans 
kropp till hemlandet. Vi ber samtliga 
medlemsförbund att uttala sitt stöd för Citra 
Minas anställda genom att uppmana 
medlemmarna att engagera sig i vår 
webbkampanj (på engelska). 

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

Internationell konferens för fack i 
livsmedelsförädling 

IUL planerar att hålla en internationell 
konferens för fack i livsmedelsförädling i mitten 
av 2017. Syftet är att utforma en heltäckande 
strategi för och förståelse av de trender som allt 
mer genomsyrar industrin, och stärka den 

internationella fackliga organisationen och 
slagkraften inom de viktigaste transnationella 
livsmedelsföretagen. 

Vi skickar ut mer information om konferensen de 
närmaste veckorna. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

För att hjälpa medlemsförbunden att stärka den 
internationella fackliga organisationen inom 
Cargill vill IUL förbättra kunskapen om den inom 
företaget. 

Sekretariatet är i färd med att kartlägga Cargill 
internationellt och kontaktar nu IUL-förbund som 
är verksamma i livsmedelssektorn på platser där 
vi vet att Cargill är etablerade. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Utveckling av utrednings- och utbildningsmaterial 
för anställda pågår. Materialet riktar sig till IUL:s 
medlemmar i Kraft Heinz, som enhälligt ställt sig 
bakom den föreslagna strategin för Kraft Heinz. 
Medlemsförbunden bistår med relevant 
utrednings- och kommunikationsexpertis. 
Kontakta IUL:s sekretariat om ditt förbund vill 
engagera sig direkt i arbetet. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org  

IUL:s Mondelez-förbund gör sig redo att utvidga 
sina aktioner mot Mondelez under den globala 
skamveckan, 27–31/3 2017. 

Sedan Mondelez karvades ut ur före detta Kraft 
Foods Inc 2012 har koncernledningen allt mer 
offensivt använt det som en kassako för att 
maximera vinsten, klämma åt de anställda och 
tvinga igenom aggressiva sparpaket. För dem 
som jobbar på Mondelez har detta inneburit 
uppsägningar, nedläggningar och ständiga 
omstruktureringar. 

Medlemsförbunden får själva avgöra vilken sorts 
aktioner de vill genomföra. Det kan till exempel 
handla om aktioner på arbetsplatser, offentliga 
aktioner, samtal med lokala arbetsgivare eller 
aktioner på internet och sociala medier. 

Vi föreslår att alla IUL-förbund med medlemmar 
på Mondelez utformar och deltar i aktioner till 
försvar för de fasta jobben på Mondelez inte bara 
under den aktuella perioden, utan även före och 
efter. Informera IUL:s sekretariat om de aktioner 
ni planerar. Skicka dessutom bilder från era 
aktioner till sekretariatet för sociala medier och 
annan publicering. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4020
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mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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james.ritchie@iuf.org 

Halvårsmötena 2017 mellan Nestlé och IUL 
planeras äga rum 22–23/5 och 2–3/10. IUL-
teamet träffar Nestlés nya vd, Ulf Mark 
Schneider, på mötet i maj. 

Nestlés europeiska koncernråd – som 
samordnas av IUL – samlas 20–21/6 och 27–
28/11 2017. 

Förutom rättighetsfrågor (som rör hela Nestlé), 
jämställdhet och sexuella trakasserier vill 
medlemsförbunden bl a ta upp problemen kring 
Nestlés program för ”Business Excellence”, 
som i princip handlar om att effektivisera 
backofficeverksamheten. Programmet hotar 
jobben, och frågan diskuteras på både det 
internationella mötet och det europeiska. 

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

Initiativ för Accor, Melia, Carlson 
Rezidor och Marriott 

Arbetsplanen som presenterades på den 14:e 
HRCT-konferensen i november 2016 – och som 
innehöll en lista över företag som sekretariatet 
anser mest relevanta för sektorn – godkändes 
av konferensdeltagarna. Sekretariatet fortsätter 
samla information om alla viktiga företag, men 
vill prioritera fyra hotellkedjor som IUL:s arbete: 
Accor, Melia, Carlson Rezidor och Marriott 
(naturligtvis inklusive nyförvärvet Starwood). 

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

I Filippinerna hotas tre fackliga ledare på 
femstjärniga hotell Peninsula Manila – som ägs 
av lyxkedjan Peninsula Hotels – av svåra 
repressalier när arbetsgivaren vill straffa dem 
för deras medverkan i IUL:s globala kampanj 
för hotellstädare och för att de framgångsrikt 
fört medlemmarnas talan på hotellet. 

Fackets insatser under aktionsveckan ledde till 
att arbetsmarknadsdepartementet inspekterade 
hotellet och beordrade arbetsgivaren att 
erbjuda fast anställning åt 405 tillfälligt 
anställda, däribland 55 städare. 

I ett försök att underminera IUL-anslutna 
NUWHRAIN och riva upp fackets landvinningar 
på hotellet stängde arbetsgivaren av ett par 
fackliga ledare från sina jobb i 15 dagar: Cesar 
Pagaling, arbetsledarklubbens ordförande, och 
Francisco Aliansas, styrelsemedlem i 
hotellarbetarfacket. Dessutom sparkades Jenny 
Marcos, styrelsemedlem i hotellarbetarfacket. 

Stöd vår solidaritetsaktion. Klicka här! (på 
engelska). 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare 

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

Som ett led i kampen mot utsatthet, missför-
hållanden, dåliga arbetsvillkor och hänsynslösa 
och skrupelfria arbetsgivare utvidgar IUL-förbund 
i fransktalande Västafrika sitt arbete med 
hotellstädare i samband med den tredje globala 
aktionsveckan. På workshoppar och konferenser 
i facklig regi i Benin, Burkina Faso, 
Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo 
formulerades gemensamma krav på kamp mot 
sexuella trakasserier och säkrande av en bra 
arbetsmiljö och värdiga arbetsvillkor. För att 
kunna förbättra arbetsvillkoren ansågs det 
nödvändigt att vi utarbetar utbildningsprogram 
som skapar större medvetenhet och kunskap om 
arbetsgivarens skyldigheter och de konkreta 
rättigheterna för hotellstädare och andra 
hotellanställda. Vi måste dessutom förhandla 
fram bra rutiner och stärka den fackliga 
organisationen om hotellstädarnas villkor ska 
förbättras. 

IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
Kartläggningen av Cargill som nämns ovan i 
avsnittet om livsmedelsförädling kommer att ge 
oss bättre kunskap om denna viktiga 
köttförädlare och hjälpa köttavdelningen att 
bedöma organisationsgraden och fastställa mål 
för organiseringen av Cargill. 

Nyzeeländska slakteriarbetareförbundet NZMWU 
fortsätter sin långvariga kamp för medlemmarnas 
rättigheter på det lokala företaget 
Talleys/AFFCO. Talleys/AFFCO är ingen 
transnationell aktör, men kampen har trots det 
stöttats internationellt genom påtryckningar på 
flera av företagets internationella detalj-
handelskunder. 

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

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

IUL:s klagomål mot BAT å amerikanska 
medlemsförbundet FLOC:s vägnar för brott mot 
OECD:s riktlinjer närmar sig ett avgörande: efter 
att BAT tackat nej till medling är nu OECD:s 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1034
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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nationella kontaktpunkt i Storbritannien i färd 
med en vidare granskning av vår klagan inför 
ett slutligt utlåtande. 

BAT har gått med på att ta full kontroll över 
Reynolds American (RAI). BAT hade tidigare 
dragit sig ur en direkt inblandning i 
verksamheten i USA och istället valt att behålla 
ett större minoritetsintresse i Reynolds 
American. De försökte därför genomgående 
hävda att de inte hade någon del i problemen i 
USA. Den nya utvecklingen får konsekvenser 
för konflikten mellan FLOC och RAI, eftersom 
BAT:s roll förändras. 

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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