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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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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Bananer 
sue.longley@iuf.org 

Fyffes/Sumitomo 

Det inträffar fortfarande brott mot arbetstagarnas 
rättigheter på melonplantager i Honduras som 
ägs av transnationella färskfruktjätten Fyffes, 
som nyligen köptes av japanska börsbolaget 
Sumitomo. 

I februari sparkades 65 säkerhetsanställda på 
plantagen efter att de bildat en egen fackklubb.  

IUL drog igång en solidaritetsaktion (på 
engelska) mot Fyffes i januari 2017 efter att i 
månader utan framgång ha försökt föra en dialog 
med Fyffes om problem kring arbetstagarnas 
rättigheter, bland annat ett klagomål till brittiska 
Ethical Trading Initiative (ETI, där Fyffes har en 
styrelsepost) eftersom Fyffes bryter mot ETI:s s k 
baskod.  

IUL medverkade i en internationell 
solidaritetsresa till Honduras i januari där 
ytterligare information samlades in om brotten 
mot arbetstagarnas rättigheter på Fyffes’ 
plantager. 

Det lokala facket STAS berättar att över 60 
arbetare har återanställts av Suragroah sedan 
kampanjen startade. Däremot har Fyffes inte 
visat tecken på att erkänna facket eller förhandla 
i god tro om ett avtal. IUL ska nu i samarbete 
med kampanjen Make Fruit Fair försöka skapa 
ökat stöd för STAS. 

Palmolja 
jorge.chullen@iuf.org 

Wilmar International 

IUL inledde samarbetet med lantarbetarförbundet 
GAWU i Ghana med workshoppar på tre 
anläggningar som ägs av transnationella 
storföretag i landets palmoljesektor: Benso Oil 
Palm Plantation (BOPP, ett dotterbolag till 
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Wilmar International), Ghana Oil Palm 
Development Corporation (GOPDC, ett 
dotterbolag till Brysselbaserade Siat Group) och 
Twifo Oil Palm Plantation (TOPP, enligt uppgift 
förvaltat av Unilever). 

Workshopparna handlade om arbetsmiljö och 
sexuella trakasserier, fokusområden i det 
socker- och palmoljeprojekt som pågår i sex 
afrikanska länder. 

GAWU och IUL efterlyser självständig 
medverkan från fackklubbarna när teman och 
synsätt för arbetsmiljökurserna fastställs. 
GAWU och IUL poängterar att ett 
”riskfaktorsbaserat synsätt” som belyser 
produktionssystemens organisation är en bra 
utgångspunkt för arbetsmiljöarbetet. 

Knappt 30 deltagare medverkade i 
workshopparna på respektive anläggning och 
fick ta del av sockersektorns erfarenheter (i 
Kenya och Sydafrika) av att förebygga sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen. GAWU:s ledning 
stödjer dessutom ett program för att bygga upp 
arbetarnas självförtroende, kunskap och 
terminologi, så att de kan hantera denna 
känsliga fråga och de drabbades utsatthet. 

GAWU-programmet har kopplingar till IUL:s 
projekt för kvinnliga afrikanska arbetstagare, 
och projektsamordnaren deltog i alla tre 
workshopparna. 

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

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

På Atlantaprocessens halvårsvisa möte mellan 
IUL och Coca-Cola tog IUL upp problemen med 
brott mot de fackliga rättigheterna hos två av 
The Coca-Cola Companys (TCCC) största 
tappare, Coca-Cola Amatil och Coca-Cola 
FEMSA. Trots att brotten diskuterades har 
varken TCCC eller tapparna gjort något för att 
rätta till missförhållandena. IUL har nu därför i 
Indonesien framfört ett formellt klagomål mot 
TCCC och tapparna inom ramen för OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. 

Sammanslagningen av SABMiller och InBev – 
två av de största bryggarna i världen – har lett 
till rapporter om att TCCC ska köpa Coca-
Colaverksamhet från AB InBev i minst 17 
länder, bland annat Honduras. IUL-anslutna 
bryggeriarbetarförbundet STIBYS träffade 
tillsammans med IUL TCCC i Atlanta 20/2 för 
att försöka stärka skyddet för fackmedlemmar 
idag och i eventuella framtida processer. 

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

Globala snacks- och 
läskjätten PepsiCo:s 
anställda i Pakistan, 
Indien och Guatemala fortsätter kämpa för sina 
grundläggande rättigheter (se tidigare nummer 
av TNF-info och IUL:s hemsida). 

Den 1/2 organiserade PepsiCo-anställda på 
Frito-Lay-fabriken i Lahore i Pakistan en 
demonstration mot de ständiga trakasserierna av 
fackets funktionärer. Klicka här för att stödja 
deras kamp och skicka ett protestbrev till 
PepsiCo. 

IUL:s sekretariat sitter nu i samtal med PepsiCo:s 
globala ledning i ett försök att lösa problemen. 

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

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

Ny webbplattform för bryggeriavdelningens 
kollektivavtal 

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

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

Medlemsförbundet SINALTRAINBEC i 
Colombia står inför massuppsägningar på 
Bavaria SA, AB InBev:s dotterbolag i landet. 
Uppsägningarna presenteras som ”frivilliga” men 
är i själva verket påtvingade. IUL:s bryggeri-
avdelning fortsätter att genom våra medlems-
förbund i AB InBev lyfta frågan om brott mot 
fackliga rättigheter i den nyligen sammanslagna 
transnationella bryggerijätten. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Första mötet i IUL:s och Sodexos arbetsgrupp för 
förebyggande av sexuella trakasserier på arbets-
platsen hölls 27/1 i Sodexos koncernhuvud-
kontor i Paris.  
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Arbetsgruppen är nära en överenskommelse 
om ett utkast till dokument, som kommer att 
spridas till IUL-förbunden i sektorn före IUL:s 
och Sodexos nästa möte 21/6. 

MEJERI  
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s mejeriavdelning 
james.ritchie@iuf.org 

De senaste åren har IUL:s sekretariat utarbetat 
och uppdaterat organiseringsdiagram som 
speglar organisationsgraden i de viktigaste 
transnationella mejeriföretagen. Sekretariatet 
skickade ut dessa diagram till 
medlemsförbunden i mejeriavdelningen i 
februari för information och uppdatering. 

Ny webbplattform för kollektivavtal 

Nya kollektivavtal med transnationella 
mejerijättar kan nu laddas ner eller läggas upp 
på databasen på www.dairyworker.org eller 
www.iufcba.org. För att få tillgång till databasen 
måste du klicka på ”Request An Invitation” på 
www.iufcba.org och fylla i uppgifterna där. 
Sedan får du en inbjudan och kan använda 
databasen. 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

På ett möte med medlemsförbund med 
medlemmar i Arla Foods 13/3 noterades att 
tyska och brittiska medlemsförbund gjort 
framsteg vad gäller att öka de fasta 
anställningarna i företaget. 

IUL:s sekretariat och ett antal medlemsförbund 
träffade 14/3 högt uppsatta företrädare för 
företaget och diskuterade de människorättsliga 
konsekvenserna av dåliga anställningsvillkor. 
En mer formell dialog mellan företaget och 
medlemsförbunden efterlystes för att minska 
osäkra anställningar och därmed förknippade 
risker. 

Samtalet rörde bland annat Arla Foods’ 
skyldighet att genomföra människorättsinriktade 
företagsbesiktningar i samband med dess 
växande närvaro i Asien och Afrika söder om 
Sahara. 

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

En fyrasidig handledning som IUL tagit fram 
som ett komplement till IUL:s avtal med Danone 
om hållbara jobb och tillgång till rättigheter 
spreds i februari till förbund med medlemmar i 
Danone. Handledningen sammanfattar 
innehållet i avtalet som undertecknades 2016 

och ger tips om hur det kan användas effektivt 
lokalt och för att bryta ned eventuellt motstånd 
från arbetsgivaren. 

Medlemsförbund kan beställa handledningen från 
IUL:s sekretariat. 

Lactalis/Parmalat 
james.ritchie@iuf.org 

Den 18/1 lockoutade Parmalat Australien – som 
majoritetsägs och kontrolleras av globala 
mejerijätten Lactalis – alla anställda i Echuca i ett 
försök att tvinga igenom en ny arbetsorganisation 
med mer utkontraktering, tillfälligt arbete och 
lägre lön. 

Arbetsgivarens brutala maktuppvisning är ett hån 
mot arbetstagarnas rättigheter och ägde rum 
efter att IUL-anslutna AMWU och systerförbundet 
ETU i månader försökt förhandla i god tro om en 
förnyelse av kollektivavtalet. 

Fackmedlemmarna röstade nej till företagets bud 
med 67 röster mot 1. 

IUL mobiliserade stöd och uppmanade 
medlemmar i Lactalis och Parmalat att 
genomföra solidaritetsaktioner och kräva av den 
lokala arbetsgivaren att lockouten omedelbart 
avbröts. 

Den 20/3 underrättades IUL om att AMWU:s och 
ETU:s medlemmar skrivit under ett nytt 
kollektivavtal med Lactalis/Parmalat och att 
lockouten därmed var över. Tack vare de 
drabbade arbetarnas enighet och beslutsamhet, 
den australiensiska fackföreningsrörelsens stöd 
och IUL-förbundens internationella solidaritets-
aktioner misslyckades den två månader långa 
lockouten med sina syften. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Starbucks 
massimo.frattini@iuf.org 

Tyska livsmedels- och restauranganställdas 
förbund NGG varslade om stridsåtgärder i 
snabbmatssektorn när en tredje förhandlings-
runda 23/1 inte ledde till något meningsfullt bud 
från arbetsgivarna. 

Starbucks svarade med att försöka rekrytera 
personal i Polen som ”frivilligt” skulle ”stötta upp” 
servicen på Starbucks’ kaféer i Tyskland i 
händelse av strejk. 

NGG fördömde Starbucks kraftfullt och kallade 
agerandet offentligt för organiserat strejkbryteri. 
Demonstrationer som hölls utanför Starbucks-
kaféer i Warszawa och Poznań ledde till att 
AmRest – företaget som driver Starbucks i 
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Centraleuropa och Tyskland – avbröt försöken 
att värva strejkbrytare bland den polska 
personalen. 

FISKERI OCH VATTENBRUK 
kirill.buketov@iuf.org 

DOHA, Marocko 

Efter internationella påtryckningar och en större 
inhemsk kampanj i regi av central--
organisationen Confédération Démocratique du 
Travail, CDT, drog Doha Company tillbaka alla 
åtalspunkter mot den regionala fackledaren 
Abdallah Rahmoun 14/2 2017. 

Kampen för återanställning av de 540 
fiskkonservarbetarna går vidare. IUL:s 
medlemmar fortsätter stödja de drabbade 
marockanska arbetarna i kampen för 
återanställning. 

Citra Mina 
kirill.buketov@iuf.org 

Fallet Citra Mina togs återigen upp i 
parlamentet i Filippinerna 31/1 2017. Tom 
Villarin – medlem i representanthuset – nämnde 
Citra Mina som ett exempel på hur oacceptabla 
arbetsvillkor byggts in i företagets 
tonfiskverksamhet. Av Citra Minas totalt 3 200 
anställda har endast ca 500 fast anställning.  

Tom Villarin sa att förhållandena på Citra Mina 
är ”en bister verklighet med slavliknande arbete 
och systematiska brott mot arbetsnormer, inte 
minst vad gäller arbetsmiljö”. Han uppmanade 
sedan parlamentet att utreda brotten mot 
arbetstagarnas rättigheter i tonfiskindustrin, i 
synnerhet rättsfallet där Citra Mina-anställda 
stämt företagsledningen för olaglig uppsägning.  

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

Internationell konferens för fack i 
livsmedelsförädling 

IUL planerar att hålla en konferens för 
livsmedelsförädling i juni 2017.  

Att höja ribban i sektorn kräver en heltäckande 
analys av trender i branschen och en framtida 
IUL-avdelning kommer att ha det som ett av 
sina mål. 

Ytterligare information om konferensen skickas 
ut inom kort och alla IUL-förbund med 
medlemmar i livsmedelsindustrin är välkomna 
att delta. Konferensen äger rum i Chicago. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL arbetar med att kartlägga den fackliga 
närvaron i Cargill. Syftet är att hjälpa medlems-
förbunden höja organisationsgraden i världens 
nionde största företag inom livsmedel och dryck. 
Kartläggningen görs i samarbete mellan IUL:s 
avdelningar för livsmedelsförädling och kött. 

IUL:s sekretariat har kartlagt Cargill internationellt 
och skickar inom kort den första omgången 
resultat på remiss till medlemsförbunden. 

Om ditt förbund ännu inte kontaktats om detta 
kan ni höra av er till IUL:s sekretariat och låta oss 
veta om ni vill delta i arbetet med att stärka 
facket internationellt i Cargill. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

För några veckor sedan la Kraft Heinz ett bud på 
143 miljarder USD på Unilever. Om Kraft Heinz’ 
bud på Unilever accepterats skulle det ha varit 
den tredje största affären någonsin i näringslivet. 
Med tanke på Kraft Heinz/3G:s modell, med bl a 
extremt aggressiva sparpaket, skulle företagets 
anställda ha drabbats av nya omstruktureringar, 
nedläggningar och uppsägningar – allt för att 
höja marginalerna och berika aktieägarna. IUL-
förbunden reagerade negativt och kraftfullt på 
affären och fortsätter att hålla ett kollektivt öga på 
vad som med rätta upplevs som ett allvarligt hot 
mot tusentals Unileveranställda.  

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL:s Mondelez-förbund genomför samordnade 
aktioner mot Mondelez under den globala 
skamveckan, 27–31/3 2017. 

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. 
Aktionsveckan genomförs för att försvara de 
fasta jobben på Mondelez. 

400 arbetare i Dunedin i Nya Zeeland har 
kämpat för att rädda sin Cadburyfabrik sedan 
moderföretaget Mondelez 15/2 meddelade att det 
planerar att lägga ner anläggningen. Cadbury 
Dunedin är stadens största privata arbetsgivare 
och en indirekt förutsättning för väsentligt fler 
jobb än så. Medlemsförbunden har skickat ett 
stort antal solidaritets- och stödbrev till E Tū. Om 
ditt förbund ännu inte gjort det men vill göra det 
så kan ni skicka det till IUL:s sekretariat som 
vidarebefordrar det till E Tū. 

Efter en lång internationellt uppbackad kampanj 
meddelade Mondelez 3/3 2017 att företaget 
kommit överens med Damel Group om att köpa 
fabriken i Valladolid i Spanien. Överens-

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


 5 

kommelsen garanterar 61 jobb. Dessutom 
kommer personalens personalens 
anställningstid och arbetsvillkor att respekteras i 
tre år. 

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

Arbetet på ett utkast till åtagande om 
jämställdhet och icke-diskriminering 
fortsätter. Förhandlingsgruppen som jobbar 
med ett första utkast för spridning till IUL-
förbund med medlemmar i Nestlé består av 
personal från IUL:s sekretariat och Nestlés hr-
avdelning. Viktiga delar av ett första utkast är 
färdiga men skiljaktigheter kvarstår beträffande 
främst likalön och måste klargöras ytterligare. 

Styrgruppen för Nestlés europeiska koncernråd 
där IUL-förbund från sex länder ingår 
sammanträder 29–30/3. På dagordningen står 
bl a uppbackningen av IUL-anslutna PRO-GE i 
Österrike och arbetarna på fabriken i Linz, som 
Nestlé planerar att lägga ner i början av 2018; 
och facklig samordning kring Nestlés program 
för ”Business Excellence” och det hot det utgör 
mot jobben och arbetsvillkoren. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

29 deltagare från IUL-förbund från hela världen 
med medlemmar på Unilever och företrädare 
från IUL:s internationella och regionala 
sekretariat träffades i en och halv dag 6–7/2 
2017. IUL ordnade mötet för att utvärdera de 
senaste fyra årens insatser i Unilever och för att 
förnya mandatet från våra medlemmar. 

Deltagarna fastställde följande centrala inslag i 
arbetet med att stärka den internationella 
fackliga organisationen i Unilever: det 
kontinuerliga försvaret av fackliga rättigheter, 
inklusive behovet av internationell solidaritet i 
samband med potentiella konflikter och 
offentliga kampanjer för att stötta 
medlemsförbund i Ryssland, USA och 
Indonesien; fortsatta påtryckningar för 
förhandlingar om minskad användning av 
tillfälliga anställningar och inhyrd personal samt 
stöd för ett globalt avtal mellan IUL och Unilever 
om begränsning och minimering av osäkra 
anställningar; samarbete till försvar för lokala 
löneförhandlingar, som undermineras när 
företaget ”implementerar global policy”; 
främjande av avtalet om förebyggande av 
sexuella trakasserier och en utbyggnad av det i 
riktning mot generell jämställdhet; samt 
bekämpning av företagets växande krav på 
långa arbetsdagar. 

IUL:s möte med Unilever 

IUL:s regionala och internationella sekretariat, 
medlemsförbund från företagets viktigaste 
marknader och en företrädare från IndustriALL 
träffade Unilevers koncernledning i London 8/2 
inom ramarna för de halvårsvisa dialogmötena 
mellan IUL och Unilever. IUL tog upp ett antal 
problem med fackliga rättigheter i USA, 
Indonesien och Pakistan. Arbetsmiljöproblem i 
Indien diskuterades även. Unilever gick med på 
att tillsammans med IUL:s brittiska 
medlemsförbund se över tillämpningen av IUL:s 
och Unilevers avtal om sexuella trakasserier och 
att med IUL kontrollera tillämpningen på övriga 
platser. 

Finanstidningar och dagstidningar världen över 
fylldes av rapporter om Kraft Heinz’ bud på 
Unilever 17/2. Budet tillbakavisades inom två 
dygn, men ett skakat Unilever berättade i ett kort 
pressmeddelande 22/2 att företaget ska göra ”en 
omfattande översyn av de tillgängliga 
alternativen för snabbare värdeleverans till 
aktieägarna”. IUL:s analys 27/2 av den finansiella 
dynamiken bakom budet och dess vidare 
konsekvenser för livsmedels- och konsumtions-
varusektorerna finns på vår hemsida här. 

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

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

Ledningen på lyxhotellet Peninsula Manila 
fortsätter trakassera IUL-anslutna NUWHRAIN:s 
medlemmar för deras medverkan i IUL:s globala 
kampanj för hotellstädare och för att facket 
effektivt förde medlemmarnas talan på hotellet. 
Arbetsgivaren backade dessutom upp en gul 
(falsk) fackförening i ett försök att kringgå 
NUWHRAIN som officiell motpart i 
avtalsförhandlingar. Det arbetsgivarkontrollerade 
facket förlorade stort i en omröstning 30/1. 
Hotelledningen drog sig därefter ur en 
överenskommelse som uppnåddes med 
myndigheternas hjälp, och som innebar att Jenny 
Marcos (styrelsemedlem i fackklubben på 
Peninsula) skulle stängas av från jobbet, inte 
avskedas, och även gjorde det möjligt för 
NUWHRAIN att ifrågasätta disciplinåtgärderna 
utan uppsägningshot. Ärendet har därför hamnat 
på arbetsmarknadsdepartementets bord, som 
kommer att fatta ett bindande beslut. 

Klicka här för att gå med i vår solidaritetsaktion 
(på engelska) 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/5396
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
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Marriott/Sheraton 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

200 anställda på hotell Sheraton i Bryssel i 
Belgien betalar dyrt för en konflikt mellan 
ägaren, brittiska fastighetskoncernen 
International Real Estate Ltd, och Starwood 
som nyligen köptes av Marriott. Hotellägaren 
och Starwood – som drev anläggningen – 
kunde inte enas om vem som skulle betala för 
en renovering och asbestsanering för ca 50 
miljoner EUR, och 12/12 2016 förklarades 
hotellet i konkurs och 200 anställda blev av 
med jobben. IUL stödjer de belgiska 
medlemsförbunden FGTB-Horval, ACV-CSC 
och ACLVB-CGSLB i deras försök att nå ett 
avtal som säkrar att personalen återanställs när 
hotellet öppnar igen, med samma villkor som 
under det tidigare kollektivavtalet. 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare 

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

Under hashtaggen #FairHousekeeping lovar 
nordiska HRCT-unionen NU HRCT och deras 
medlemsförbund att kämpa för rättvisa för 
hotellstädarna i Norden. Svenska HRF och 
danska 3F:s PSHR-grupp (Privat Service, Hotel 
og restaurations gruppen) fokuserar särskilt på 
att förbättra arbetsvillkoren för hotellstädarna i 
de förhandlingar om nya kollektivavtal som nu 
förs med arbetsgivarorganisationerna. 3F 
kräver en konkret arbetsmiljöutredning av de 
danska hotellstädarnas arbetsvillkor. I Sverige 
kräver HRF skärpta regler för arbetsgivare som 
vill förändra personalens anställningsgrad och 
att alla förändringar av organisationen av 
städarbetet ska förhandlas med facket. Under 
hashtaggen #FairHousekeeping ställer NU 
HRCT och medlemsförbunden följande krav för 
de nordiska hotellstädarna: 

o Justering av arbetsbelastningen och mer tid 
för att städa varje rum 

o Förhandlingar med facket om 
arbetsvillkoren och nära samarbete mellan 
arbetsgivare och städare 

o Lämpliga arbetsredskap och 
skyddsutrustning för att minska skador 

o Bättre information, instruktioner och 
utbildning om yrkesrisker. 

I Sverige har HRF skickat ut en enkät till 
hundratals hotellstädare om deras arbetsmiljö. 
Resultatet av undersökningen är oroväckande. 
Det visar sig att 72 % av hotellstädarna upplever 
jobbet som väldigt stressigt, 85 % lider av värk 
som de anser är arbetsrelaterad, och 7 % av alla 
kvinnor har upplevt sexuella trakasserier. 
Enkäten finns här (på engelska). 

I Nordamerika genomförde UNITE HERE:s 
medlemmar aktioner i Chicago, San Francisco, 
Hawaii, Seattle, Boston, San Diego, Vancouver, 
Toronto och norra Illinois, med krav på bättre 
arbetsmiljö och respekt för hotellstädare inom 
ramarna för IUL:s globala aktionsvecka. Kravet 
på grundläggande värdighet och respekt för 
hotellstädarna är ett genomgående tema i UNITE 
HERE:s insatser, som är inriktade på en rad 
frågor, bl a sexuella trakasserier och ergonomisk 
städutrustning. UNITE HERE avslöjar och 
ifrågasätter dessutom så kallade gröna 
sparprogram på hotell där städarna under 
förevändning av miljöhänsyn tvingas utföra mer 
arbete på kortare tid, vilket leder till ännu större 
arbetsbelastning och fler arbetsskador. 

IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Tyska köttsektorn och 
transnationella företag 

IUL:s tyska medlemsförbund NGG går vidare i 
sin långvariga kamp för migrantarbetares 
rättigheter och börjar nu förhandla om en 
förlängning av minimilönen i köttsektorn. 18 
arbetsgivare i slakt och förädling – bl a några 
transnationella jättar – har skrivit på ett ”frivilligt” 
avtal som säkrar att alla migrantarbetare 
omfattas av tysk arbetsrätt och att andelen fast 
anställda ökar. 

NGG räknar med offentliga aktioner till stöd för 
kraven på höjd minimilön och fler fasta 
anställningar direkt hos arbetsgivaren i Tyskland. 
Internationell uppbackning av arbetare i sektorn 
är ett omistligt inslag i varje offentlig kampanj. 

Talleys/AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 

Med stor majoritet röstade medlemmarna i 
nyzeeländska slakteriarbetareförbundet 
NZMWU ja till ett nytt kollektivavtal med 
Talleys/AFFCO. Avtalet följer på två års kamp 
med arbetsgivaren, inklusive fem månaders 
lockout. Uppgörelsen om kollektivavtalet är slutet 
på en lång och framgångsrik nationell och 
internationell kampanj. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/HRF_HotelHousekeepersQuestionnaireResults_jan_2017.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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NZMWU tackar för IUL-förbundens solidariska 
stöd, som bland annat omfattade påtryckningar 
på internationella detaljhandelskunder. 

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

Japan Tobacco International och 
ILO 

ILO får ekonomiskt stöd från Japan Tobacco 
International (JTI) och ECLT Foundation (som 
finansieras av tobaksföretag) inom ramarna för 
offentlig-privat samverkan (OPS) för insatser 
inriktade på att avskaffa barnarbete i 
tobaksodlingen i Brasilien och delar av Afrika. 
Viktiga företag tillåter dock fortfarande att 
odlarna och bladförädlarna i deras 
leveranskedjor inskränker föreningsfriheten i 
flera av de berörda afrikanska länderna. 

IUL har upprepat sin kritik mot att ILO 
finansieras av företagen i sektorn och ställt sig 
bakom förslaget från ILO:s arbetstagargrupp att 
den offentlig-privata samverkan med 
tobaksbolagen avbryts när de nuvarande 
arrangemangen med JTI och ECLT löper ut. 

IUL har uppmanat ILO att med egna medel 
finansiera arbetet med tillämpningen av 
grundläggande principer, i synnerhet 
föreningsfrihet, avtalsförhandlingar och 
avskaffande av barnarbete i 
tobaksodlingssektorn, samt att fortsätta 
diskutera diversifierings- och anställningsfrågor 
med sekretariatet för Världshälso-
organisationens ramkonvention om 
tobakskontroll. 

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 

 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

