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

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

En grupp medlemsförbund och företrädare för 
sekretariatet träffade Coca-Colas globala ledning 
i Atlanta 17/5, som ett led i den så kallade 
Atlantaprocessens halvårsvisa möten. Den 
nytillsatta vd:n för The Coca-Cola Company 
(TCCC), James Quincey, medverkade också i 
delar av mötet och svarade på IUL-gruppens 
frågor. 

IUL-gruppen påtalade för TCCC sin oro över att 
inga framsteg görs beträffande de ständiga 
rättighetsbrotten i Indonesien och påpekade att 
TCCC verkar röra sig i riktning mot att avsäga sig 
ansvaret för eventuella rättighetsbrott som 
inträffar i företagets system med tappare, trots att 
detta klart strider mot OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. 

IUL-gruppen tog upp situationen i Filippinerna 
där Coca-Cola FEMSA:s ledning trakasserar en 
kvinnlig funktionär i IUL-anslutna FCCU för att 
hon på ett möte mellan FCCU och den nationella 
företagsledningen visat att det förekommer 
lönediskriminering mot fackmedlemmar. 

IUL har dragit igång en offentlig kampanj mot 
TCCC för att företaget inte gör något meningsfullt 
för att åtgärda rättighetsbrotten i tapparsystemet, 
i synnerhet de kontinuerliga överträdelser som 
begås av den australiska tapparen Coca-Cola 
Amatil. Stöd solidaritetsaktionen här, om ni inte 
redan gjort det. 

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

I över två år har IUL drivit en offentlig kampanj 
mot PepsiCo för rättighetsbrotten hos två av 
företagets leverantörer i Västbengalen i Indien 
och i Pakistan. 
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PepsiCo:s ledning har nyligen fört konstruktiva 
samtal med IUL och våra medlemsförbund i 
Indien och Pakistan för att lösa problemen i 
båda länderna, och vissa framsteg sker. 

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 
bryggeriförbund kan ta del av varandras 
kollektivavtal med de stora transnationella 
bryggarna. IUL-förbundens medlemmar ansö-
ker om tillgång till webbplatsen här (på 
engelska) och kan därefter ladda upp egna 
avtal eller ladda ner andras. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
IUL:s cateringstyrgrupp sammanträdde i Paris 
20/6. Förmiddagen ägnades åt att stärka 
medlemsförbundens arbete i Compass och 
eftermiddagen var inriktad på vårt arbete i 
Sodexo. 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s dialog med Compass’ koncernledning 
bidrog till UFCW:s framgångsrika kampanj för 
organisering av Compassanställda i St Louis i 
delstaten Missouri. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s och Sodexos årliga möte hölls 21/6 på 
företagets huvudkontor i Paris. Frågor som 
behandlades var bl a ett gemensamt åtagande 
för förebyggande av sexuella trakasserier; 
som godkändes och undertecknades på mötet 
(mer information följer i senare publikationer 
och nyhetsartiklar). 

Sodexos vd Michel Landel deltog i den 
fördjupade diskussionen på mötet om 
företagets process för den människorätts-
inriktade företagsbesiktning som föreskrivs i 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, med tanke på att 
principerna nyligen blev fransk lag. 

 

Flygcatering 
james.ritchie@iuf.org 

Det blev ett bra gensvar på IUL:s enkät om 
flygcatering, med inriktning på storarbetsgivarna 
Gate Gourmet Group och LSG Skychefs och 
några regionala företag som Flying Food, 
Newrest och Elior. 

Ett möte med centrala IUL- och ITF-förbund 
planeras senare i år för att samordna 
organiseringsverksamheten i flygcatering. 

I Nya Zeeland håller vårt medlemsförbund E tū 
LSG Skychefs ansvarigt för rättighetsbrotten på 
ett bemanningsföretag som hyr ut personal direkt 
till LSG. Sekretariatet samarbetar med 
medlemsförbund för att erbjuda stöd. 

MEJERI  
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s mejeriavdelning 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s mejeriavdelning har uttryckt sin solidaritet 
med två medlemsförbund som slåss för att rädda 
jobben i sina respektive länder. 

De transnationella mejerijättarna gör sig redo att 
dra fördel av den ekonomiska krisen för två stora 
nationella mejerikooperativ på södra halvklotet. 
Murray Goulburn – Australiens största mjölk-
förädlare och en jätteexportör – har meddelat att 
tre regionala fabriker läggs ner, vilket leder till att 
hundratals jobb försvinner och gör framtiden 
osäker för många fler arbetstagare. Företaget 
motsätter sig en försäljning av fabrikerna och vill 
hellre lägga dem i malpåse än att förlora 
mjölkvolymer till konkurrenterna. Australiska 
medlemsförbundet NUW kämpar för att rädda 
fabrikerna och medlemmarnas jobb. 

I Argentina har IUL-förbundet ATILRA ingripit för 
att rädda jobben i krisen som drabbat SanCor, 
det största mejerikooperativet i Latinamerika. 
SanCor dröjde med att betala bönderna efter att 
både mjölkproduktion och mjölkpriser fallit. Därför 
tog leverantörerna sin mjölk till SanCors 
konkurrenter, vilket fördjupade krisen. Trots ett 
lån från Argentinas regering och en senare-
läggning av de avtalade löneökningarna tror 
ATILRA inte att företaget kan överleva utan att 
ytterligare kapital skjuts till genom en fusion eller 
ett uppköp. De företag som visar mest intresse 
för att investera i eller köpa SanCor är Fonterra, 
Grupo Lala och Lactalis. 

Webbplattformen för kollektivavtal 

Nya kollektivavtal med transnationella mejeri-
jättar kan nu laddas ner eller läggas upp på 
databasen på www.dairyworker.org eller 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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www.iufcba.org (på engelska). 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. 

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

Ett möte mellan Danones koncernledning och 
en grupp IUL-förbund hölls 24–25/4 inom 
ramarna för IUL:s och Danones globala 
dialog. På dagordningen stod bland annat 
förvärvet av WhiteWave, Danones nya policy 
för föräldraledighet, den nya hr-organisationen 
under en ny hr-direktör, samt frågetecken kring 
efterlevnaden av IUL:s avtal med Danone i 
Indonesien, Malaysia, Ryssland och 
Polen.Danones vd Emmanuel Faber som 
deltog i mötet för första gången bekräftade att 
avtalet om hållbara jobb och tillgång till 
rättigheter är viktigt för företaget. Danone gör 
en global kartläggning över länder med höga 
nivåer av osäkra och tillfälliga anställningar. 

Parterna reste gemensamt till Polen 29/5–1/6 
för att kontrollera tillämpningen av IUL:s och 
Danones avtal. Delegationen besökte mejeri-
fabrikerna, två tappningsanläggningar för vatten 
och den polska ELN-fabriken (barnmats-
divisionen Early Life Nutrition), där IUL-
företrädaren höll omfattande möten med de 
fackliga kommittéerna. Luckor i tillämpningen 
identifierades och de fackliga företrädarna och 
de respektive arbetsgivarna kom överens om 
lämpliga åtgärder. 

IUL:s och Danones gemensamma affisch för 
främjande av sina avtal är nu klar. Den har 
översatts till flera språk och färdigställs för 
användning på Danones fabriker och kontor. 
Den polska versionen presenterades för arbets-
givare och fackliga företrädare på besöket i 
Polen i maj. 

Lactalis/Parmalat 
james.ritchie@iuf.org 

Efter lockouten på Lactalis tidigare i år – där 
IUL:s australiska medlemsförbund AMWU gick 
segrande ur striden – och de kontinuerliga 
problem som medlemsförbunden har i många 
delar av världen vad gäller fackligt erkännande 
från den transnationella mejerijättens sida, har 
IUL:s mejeriavdelning beslutat att bygga en 
internationell facklig allians för medlems-
förbund med medlemmar i Lactalis. 

Målet för alliansen är att stärka den ömsesidiga 
solidariteten och samarbeta för att försvara 
rättigheter och vinna erkännande. IUL:s 
sekretariat och mejeriförbunden diskuterar 

utformningen av strategier och kommunikations-
mekanismer för att bygga en stark allians. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Internationella lägesrapporter 

IUL-anslutna Unites medlemmar på KFC, 
Starbucks, Carls Jr och Pizza Hut i Nya Zeeland 
inledde sin kampanj för levnadslön med en 
landsomfattande strejk 22/4. De anställda 
röstade med stor majoritet för att strejka mot 
Restaurant Brands, företaget som driver de fyra 
varumärkenas verksamheter i Nya Zeeland, efter 
att förhandlingarna om ett nytt avtal bröt samman 
när företaget vägrade höja lönerna. Förbundet vill 
även ha löneökningar för skiftansvariga och 
kompetent och erfaren personal som kan driva 
restauranger, vilket skulle få deras löner att 
närma sig en levnadslön. 

Sedan oktober i fjol har snabbmatsanställda i 
Tyskland legat i konflikt med arbetsgivarna om 
rimlig ersättning och levnadslön. I 
avtalsförhandlingarna med tyska livsmedels-
arbetarförbundet NGG har företagens lönebud 
legat långt under den tyska regeringens 
beräknade miniminivå för en anständig pension. 
Sedan årsskiftet har över 1 000 arbetstagare och 
sympatisörer deltagit i protestaktioner och 
varningsstrejker på McDonald's, Burger King, 
Starbucks, Pizza Hut och Autogrill. Här (på 
engelska) kan du medverka i vår kampanj för de 
tyska snabbmats-anställda. Vi håller 
medlemsförbunden under-rättade om 
utvecklingen. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

I slutet av april 2017 meddelade McDonald’s att 
företaget i Storbritannien kommer att erbjuda ca 
115 000 anställda med nollkontrakt visstidsan-
ställning med garanterad minimiveckoarbetstid. 
Övergången från nollkontrakt till visstid kommer 
efter en lång kampanj från IUL-anslutna BFAWU. 

FISKERI OCH 
VATTENBRUK 
kirill.buketov@iuf.org 

BMI – Bumi Menara Internusa 
kirill.buketov@iuf.org 

2012 bildade anställda på Bumi Menara 
Internusa (BMI) i Indonesien en fackförening för 
att komma tillrätta med de usla förhållandena. 
Företaget svarade med att trakassera och 
diskriminera dem som stödde facket. Bland annat 
avskedades fackets ordförande och den studie-
ansvariga. Sedan dess har arbetarna kämpat för 

http://www.iufcba.org/
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fackligt erkännande och meningsfulla avtals-
förhandlingar. Fackets huvudkrav idag är fast 
anställning åt de tillfälligt anställda, registrering 
av samtliga anställda i socialförsäkrings-
systemet samt införande av skiftrotation och 
transporter för nattskiftet som i huvudsak är 
kvinnor. BMI är en av de största indonesiska 
leverantörerna till den globala fisk- och 
skaldjursindustrin, med de flesta internationellt 
kända varumärkena bland sina kunder. För att 
ge internationell tyngd åt de lokala fackliga 
kraven har IUL skrivit till BMI:s viktigaste 
kunder, påtalat situationen för dem och 
uppmanat dem att sätta press på BMI. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Medlemmar i SENTRO-anslutna Citra Mina-
arbetarnas fackförening CMWU i Filippinerna 
deltog i en internationell facklig delegation som 
med EU:s generaldirektorat för handel den 24 
april i Bryssel diskuterade Citra Minas systema-
tiska rättighetsbrott och behovet av strikta EU-
åtgärder för att säkra respekten för inter-
nationella människorättsnormer i Filippinernas 
jättelika tonfiskindustri. I delegationen ingick 
IUL, IUL:s europeiska regionorganisation 
EFFAT och livsmedelsarbetarförbund från 
Belgien (CCAS) och Norge (NNN). 

Dagen därpå delade IUL-delegationen ut 
flygblad på den årliga fisk- och skaldjursmässan 
i Bryssel, världens största kommersiella mässa 
i sitt slag där både Citra Mina och Filippinernas 
regering medverkade. 

På en presskonferens i General Santos City 9/5 
uppmanade företrädare för CMWU och deras 
centralorganisation SENTRO fiskeindustrins 
arbetsgivarorganisation SFFAII att allvarligt 
fundera på de möjliga konsekvenserna av den 
växande internationella oron över industrins 
kontinuerliga åsidosättande av internationella 
normer. 

Förbunden bad SFFAII att sluta motsätta sig 
tillämpningen av arbetsmarknadsdepartemen-
tets myndighetsbeslut om inrättande av sociala 
miniminormer för kommersiella fiskebåtar 
registrerade i Filippinerna. Beslutet är ”tillfälligt 
upphävt” efter påtryckningar från industrin.  

Förbunden betonade att branschen helt i 
onödan riskerar sin framtid genom att förhala 
det rättsliga instrumentets tillämpning och 
strunta i att lösa den långvariga konflikten på 
Citra Mina. 

DOHA, Marocko 
kirill.buketov@iuf.org 

Efter en 20-tagars strejk för fackliga rättigheter 
2015 sparkade marockanska fiskkonserverings-
företaget DOHA över 500 arbetare och krävde 
ekonomisk ersättning av de fackligt aktiva och 
den regionala ledaren för centralorganisationen 
CDT, Rahmoun Abdellah.Efter internationella 
påtryckningar och en kraftfull inhemsk kampanj 
drog DOHA tillbaks alla åtalspunkterna mot 
Rahmoun Abdellah i februari 2017. Men CDT 
fortsätter sin kampanj för återanställning av de 
540 arbetarna, fackliga rättigheter och 
erkännande. KLICKA HÄR (på engelska) för att 
skicka ett protestbrev till DOHA och uppmana 
företaget att erkänna facket, återanställa de 
sparkade arbetarna och börja förhandla i god tro. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Medlemmar i IUL-anslutna SBPSI som företräder 
anställda på Phillips Seafoods fabrik i Lampung i 
Indonesien demonstrerade utanför fabriken 
24/5, uppbackade av den fackliga federationen 
LWUF. Förbundet fortsätter kampen för fast 
anställning av de drygt 100 arbetare – de flesta 
kvinnor – som inte sällan jobbat på anläggningen 
i upp till 15 år utan fast anställning. Arbetarna 
kräver även grundläggande förbättringar av 
arbetsförhållandena, som att företaget ordnar 
med transporter till och från arbetsplatsen. 

I medlingssamtalen med den lokala 
arbetsmarknadsmyndigheten i Indonesien har 
arbetsgivaren sagt att endast den amerikanska 
ägaren kan fatta sådana beslut. IUL-anslutna 
UFCW lyfte därför frågan direkt till moder-
företaget. Den 9/5 delade UFCW-medlemmar ut 
flygblad utanför Phillips Seafoods huvudkontor 
och till gästerna på företagets flaggskepps-
restaurang som var välbesökt den kvällen. 

RD Tuna 
kirill.buketov@iuf.org  

Tonfiskarbetare i Papua Nya Guinea och i 
Filippinerna organiserar för att ta itu med de 
systematiska brott mot mänskliga rättigheter som 
begås av världens största tillverkare av 
tonfiskkonserver. 

I Papua Nya Guinea kämpar anställda hos 
tonfiskjättar som RD tuna och South Seas för att 
säkra sin grundläggande rätt till avtalsförhand-
lingar, samtidigt som de utsätts för systematiska 
människorättsbrott, trakasserier och diskrimi-
nering. RD Tuna ägs av borgmästaren i General 
Santos City i Filippinerna. Planer drogs upp för 
en gemensam kampanj i samband med ett 
solidaritetsbesök som filippinska SENTRO:s 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
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livsmedelsarbetarråd gjorde hos transport-
arbetar- och sjöfolksförbundet MTWU i Papua 
Nya Guinea i april. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 
Internationella konferensen för fack i 
livsmedelsförädling 

Den 26–27/6 samlades IUL-förbund med 
medlemmar inom livsmedelsförädling i Chicago 
i USA för att diskutera bildandet av en IUL-
avdelning för livsmedelsförädling och för att 
stärka den fackliga organisationen och 
handlingskraften hos viktiga transnationella 
livsmedelsjättar.Konferensen är inriktad på 
förbund som organiserar och företräder 
livsmedelsarbetare som inte redan omfattas av 
IUL:s övriga insatser inom kött, mejeri och 
fiskeri. Slutsatserna från konferensen kommer 
att skickas ut till alla IUL-förbund med 
medlemmar inom livsmedelsförädling. 

Gruma/Mission Foods 
sarah.meyer@iuf.org 

Mission Foods ägs av Gruma, en av världens 
största producenter av majsmjöl och tortilla. 
2016 gick arbetarna på Mission Foods’ fabrik i 
Mountain Top med i UFCW:s avdelning Local 
1776. Arbetsgivaren svarade med att hyra in 
antifackliga konsulter, sabotera avtalsförhand-
lingarna och trakassera fackmedlemmarna. 
Efter gemensamma påtryckningar från andra 
UFCW-avdelningar kunde de anställda på 
fabriken i Mountain Top godkänna ett treårigt 
avtal 19/5. 

Det nya treåriga avtalet innehåller regler för 
anställningstid, en klagomålsmekanism och ett 
nytt och bättre semesterlöneavtal där företaget 
dessutom garanterar ledigheten. IUL-förbund 
som AMWU, FNV och GMB stödde Local 1776 
med solidaritet och information om Gruma 
under förhandlingarna. 

Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 

För att stärka den fackliga organisationen hos 
en av världens största kaffe- och teproducenter 
vill IUL kartlägga den fackliga närvaron i Jacobs 
Douwe Egberts (JDE). Detta sker inom ramarna 
för IUL:s arbete med livsmedelsförädling. 

Inom några veckor planerar IUL:s sekretariat att 
hålla en inledande engelskspråkig telekonfe-
rens med IUL-förbund med medlemmar i JDE 
för att undersöka omfattningen av eventuella 
problem och se hur vi tillsammans kan arbeta 
för att lösa dem. Hör av dig till sekretariatet om 

du och/eller någon annan från ditt förbund vill 
delta i telekonferensen. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Arbetet med Kraft Heinz går vidare med stöd till 
medlemsförbunden rörande utredningar och 
kommunikation. De aggressiva nedskärningarna 
fortsätter dessutom i Kraft Heinz, i synnerhet i 
Nordamerika, och företaget upprepade nyligen 
sitt mål att sammanlagt 5 150 jobb ska bort. 
3 350 av dessa jobb hade försvunnit till årsskiftet. 

En kurs har utarbetats om Kraft Heinz som 
medlemsförbunden kan använda för intern 
organisering och mobilisering. Förbunden måste 
vara välorganiserade och stridsberedda för att ta 
upp kampen med Kraft Heinz. Meddela IUL:s 
sekretariat om du vill ha ett exemplar av 
kursmaterialet. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL-förbund världen över stod upp för de fasta 
anställningarna på det nedskärningsglada 
Mondelēz under en vecka av fackliga aktioner 
27–31/3 2017. Medlemsförbund genomförde 
olika aktioner i tio länder, bland annat 24-timmars 
strejker i Belgien och Frankrike.Som en 
uppföljning till aktiviteterna i mars demonstrerade 
medlemmar i amerikanska medlemsförbunden 
BCTGM och UFCW inför Mondelēz’ 
bolagsstämma 17/5 i Lincolnshire i delstaten 
Illinois i USA och visade att de är beredda att 
slåss för de fasta jobben i företaget de hjälpt till 
att bygga upp. Medlemmar i UFCW och BCTGM 
deltog även i bolagsstämman, där de fördömde 
den negativa riktning som arbetsgivaren tar 
företaget i och efterlyste en mer långsiktig och 
hållbar strategi i framtiden. 

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

Det senaste mötet mellan IUL och Nestlé hölls 
23/5 i Vevey i Schweiz. IUL tog upp frågor på 
begäran av medlemsförbund i Ryssland, USA 
och Storbritannien och följde upp problemen med 
ersättningarna efter den tragiska branden på 
Tampaco Foils i Bangladesh, där många 
människor omkom. IUL arbetar för att de 
drabbades familjer i Bangladesh ska få allt de har 
rätt till. Framsteg har bekräftats på jämställdhets-
området i Indonesien och Pakistan. Framsteg 
har även bekräftats i Japan vad gäller arbetarnas 
tillgång till sina fackliga rättigheter, och ett positivt 
möte har ägt rum mellan Nestlé Japan och IUL.  

IUL noterade att inga framsteg skett efter att 
Nestléledningen i Ryssland uppmanats att träffa 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
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facken nationellt inför de lokala förhand-
lingarna och diskutera och komma överens om 
lönesättningsmekanismer. 

IUL står fast vid kravet att Nestlé inför en policy 
om att anställda ska tillåtas att utöva sina 
rättigheter i USA, i synnerhet rätten att gå med i 
en fackförening och rätten att avtalsförhandla. 
Efter att UFCW vann en omröstning om 
arbetstagares rätt att företrädas av en 
fackförening i staden McDonough i Georgia har 
företaget överklagat beslutet till den 
amerikanska arbetsmarknadsmyndigheten 
NLRB. NLRB ställde sig på fackets sida och 
fastslog att omröstningsresultatet gäller. Trots 
att företaget säger sig ointresserat av huruvida 
personalen företrädes av facket eller ej 
fortsätter Nestlé att ställa sig i vägen för 
arbetstagarnas rätt att gå med i facket. Det hyr 
in advokatbyråer som specialiserat sig på att 
kringgå facket som rådgivare och starta 
rättsprocesser för att hindra föreningsfriheten. 
Nestlé ordnar möten med obligatorisk närvaro 
för de anställda och försöker övertala dem att 
inte rösta ja till att företrädas av facket. 

I Storbritannien har Nestlé presenterat en 
omstrukturering som innebär nedskärningar och 
viss flytt av produktion till Polen. Unite the 
Union och GMB driver en kampanj mot 
nedskärningarna och har bett IUL sätta dem i 
kontakt med Solidarnosc, som företräder de 
anställda på den polska fabriken. IUL har 
uppmanat koncernledningen att ingripa och se 
till att brittiska Nestlé ger IUL-förbunden den 
information som krävs för ett meningsfullt 
samråd om de föreslagna förändringarna. 

Även om parterna är överens om det mesta av 
texten i utkastet till åtagande om jämställdhet 
och icke-diskriminering kvarstår menings-
skiljaktigheter vad gäller IUL:s krav på mer 
åtgärdsinriktade skrivningar, till exempel ett 
löfte om gemensamma insatser för att rätta till 
lönegapet. IUL arbetar vidare med att över-
brygga meningsskiljaktigheterna och åstad-
komma ett dokument som är av praktisk nytta 
för medlemsförbunden lokalt och nationellt. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

IUL kontaktade omedelbart Unilever efter att 
budet från Kraft Heinz offentliggjorts och 
begärde att ett möte där vd:n medverkar genast 
sammankallas, för att diskutera de eventuella 
konsekvenserna av budet och av den så 
kallade ”strategiska översyn” som Unilever 
publicerade som ett svar på finansmarknadens 
påtryckningar. 

IUL:s möte med Unilever 

IUL:s internationella sekretariat, regionsekretariat 
Asien/Stilla havet och medlemsförbund med 
medlemmar på Unilever träffade företaget 24/5 i 
London.  

På frågan om företagets riktning efter det 
avvisade budet svarade vd Paul Polman att 
Unilever arbetar för långsiktig tillväxt och 
fortsätter att investera i ny kapacitet och 
varumärkesstöd men fortfarande måste höja 
effektiviteten för att behålla konkurrenskraften. 

Facken kräver att en eventuell köpare av 
påläggsdivisionen måste lova att verka för en 
fortsatt hållbar och långsiktig drift med samma 
antal jobb och samma villkor som idag, inklusive 
pensionerna. Unilever ställer krav på en eventuell 
köpare av påläggsdivisionen, sa Polman men 
konkretiserade inte kraven. Med tanke på den 
fortsatta stagnationen på i-ländernas marknader 
ligger tillväxtfokus på marknader i 
utvecklingsländer. 

Polman bad om stöd så att destruktiva uppköp av 
företag som Kraft Heinz/3G kan undvikas, men 
sa att det handlade mindre om att begränsa 
användningen av lån i en utköpsaffär och mer om 
att betona vikten av att etablera styrningsregler 
med fokus på långsiktighet. Innan samtalet med 
vd:n kunde IUL berätta om framsteg för de 
fackliga rättigheterna i USA, där IUL:s ingripande 
lett till att Liptons anställda nu kan gå med i 
UFCW, samt i Indien och Indonesien. 

IUL fortsätter att trycka på för att IUL ska 
använda sin relation med leverantörer av 
palmolja och te för att öppna för facklig 
organisering, fackligt erkännande och 
avtalsförhandlingar. IUL arbetar vidare med 
Unilever för att minimera bruket av inhyrd 
personal och tillfälliga anställningar. 

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

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Den 21/4 hölls ett möte mellan Meliás koncern-
ledning, brittiska medlemsförbundet Unite the 
Union, spanska medlemsförbunden Federacion 
de Servicios CC.OO och FeSMC-UGT, samt 
IUL:s sekretariat. Ämne för mötet var den 
praktiska tillämpningen på hotell ME London av 
IUL:s och Meliás internationella avtal om 
arbetstagares rättigheter. Vi kom överens med 
företaget om ett tillträdesavtal och ett 
arbetsschema för de närmaste veckorna och 
månaderna. Tillämpningen av detta avtal 
kommer att följas upp av alla berörda parter på 
ett möte i oktober. En första gemensam 
presentation för hotellanställda av Unite the 

mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Union, IUL:s generalsekreterare och hotell-
ledningen ägde rum 26/6. 

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

IUL-anslutna PEU har varslat om stridsåtgärder 
på lyxhotellet Manila Peninsula som svar på 
arbetsgivarens häftiga angrepp på arbets-
villkoren och de grundläggande rättigheterna på 
arbetsplatsen. Arbetsgivarens vägran att 
förhandla om ett nytt kollektivavtal i god tro har 
tvingat facket att hota med stridsåtgärder och 
ytterligare förvärrat en redan spänd situation 
med ständiga trakasserier av och 
disciplinåtgärder mot fackliga ledare. 

Arbetsgivaren vägrar återanställa styrelse-
medlemmen Jenny Marcos, som sparkades 
förra året efter att hon deltagit i IUL:s globala 
kampanj för hotellstädare. 

Två andra fackliga ledare stängdes tillfälligt av 
från sina jobb som ett led i arbetsgivarens 
hämndkampanj. Hotellet struntar i att 
myndigheterna beordrat det att förvandla 
hundratals tillfälliga anställningar till fasta jobb. I 
ytterligare ett försök att undergräva förhand-
lingarna om ett nytt kollektivavtal har hotellet 
hjälpt en gul fackförening att ifrågasätta fackets 
rättsliga ställning. Den gula fackföreningen led 
ett svidande nederlag i en helt onödig 
omröstning om facklig representation, men trots 
det har nu arbetsgivaren försökt ändra avtalet i 
riktning mot ännu strängare disciplinåtgärder 
och sämre arbetsvillkor. Gå med i vår 
solidaritetsaktion här (på engelska). Vi håller 
medlems-förbunden underrättade om 
utvecklingen. 

RIU 
emilio.ferrero@iuf.org 

För att stötta irländska medlemsförbundet 
SIPTU efter spanska internationella kedjan 
RIU:s köp av Gresham Hotel i Dublin har IUL 
pratat med företaget och kommit överens om 
att hålla regelbunden kontakt och utbyta 
information om köpet och dess konsekvenser 
för SIPTU:s medlemmar. Sekretariatet arbetar 
med att arrangera ett möte i Dublin mellan 
RIU:s koncernledning, den lokala arbetsgivaren 
och SIPTU. 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

IUL-anslutna UTHGRA har undersökt 
hotellstädarnas hälsa i Argentina, Brasilien, 
Spanien, Kambodja, Filippinerna och Indonesien. 
Resultaten bekräftar att nuvarande arbets-
förhållanden skadar de anställdas fysiska och 
psykiska hälsa och belyser vikten av att 
arbetsplatsutformningen å det snaraste ändras. 
Farliga arbetsrutiner som bygger på monotona 
uppgifter i kombination med hög arbetsbelastning 
vållar inte enbart kroppsskador, ohälsa och 
sjukdom i rörelseapparaten utan leder också till 
förlamande stress och ångest. Sjukdom i 
rörelseapparaten låg bakom nästan en fjärdedel 
av sjukskrivningarna. Hotellstädare i alla 
länderna lider av sömnproblem och kronisk 
trötthet. En sammanfattning av studien finns här 
(på engelska). 

Forskare från Arbets- och Miljömedicin på Lunds 
universitet har mätt belastningsskador i 50 olika 
yrken. Hotellstädare hamnar på första plats på 
tre mätområden och hör till de allra värst utsatta 
på övriga riskindikatorer. Hotellstädarna toppar 
en lista där 50 kvinnliga yrkesgrupper rang-
ordnats efter hur snabbt de rör överarmen, hur 
mycket de böjer sig framåt och hur mycket de 
belastar underarmen. Ett utdrag ur artikeln som 
usprungligen publicerades i Hotellrevyn finns här. 

Resultatet från en landsomfattande undersökning 
av hundratals hotell- och restauranganställda 
som gjorts av IUL-anslutna United Voice i 
Australien visar att 89 % av dem som besvarat 
enkäten har råkat ut för sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. 19 % har utsatts för sexuella 
övergrepp. Endast en tredjedel av 
enkätdeltagarna tror att arbetsgivaren ser 
allvarligt på sexuella trakasserier på arbets-
platsen, medan nästan hälften tror att 
arbetsgivaren inte gör det. Läs mer om enkäten 
och United Voices reaktion här (på engelska). 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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http://www.hotellrevyn.se/forskare-vill-sanka-hotellstadares-arbetstakt
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/wearecrown/pages/670/attachments/original/1493325152/SexualHarassment_MR__27042017_Web.pdf?1493325152
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KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

JBS – världens största köttförädlare – har 
hamnat mitt i en mut- och korruptionsskandal i 
hemlandet Brasilien. I en muthärva som tycks 
växa ska nu JBS holdingbolag J&F Investments 
betala 3,1 miljarder USD i böter i ett 
bötesnedsättningsavtal med den brasilianska 
åklagarmyndigheten. 

JBS beviljades strafflindring av de federala 
åklagarna efter att ha medverkat i 
brottsutredningen och erkänt att företaget mutat 
politiker. Styrelseordföranden Joesley Batista 
spelade i hemlighet in ett samtal mellan honom 
och Brasiliens president Michel Temer, där de 
påstås diskutera att muta den idag fängslade 
politikern Eduardo Cunha. 

Enligt ett uttalande från JBS ska holdingbolaget 
(i princip familjen Batista) betala böterna för att 
skydda de små aktieägarna, jobben och 
tillgångarna. 

IUL-förbund i köttindustrin kan se fram emot 
ytterligare turbulens när företaget kämpar för att 
hålla nere kostnaderna och manövrera sig ur 
krisen. Företaget har blivit instabilt och 
eventuellt hotas tusentals jobb. JBS växte 
snabbt med hjälp av billiga lån från Brasiliens 
statliga utvecklingsbank BNDES och 
företagsledningen är fläckad av korruption och 
skandaler. 

Vi ber medlemsförbunden underrätta IUL:s 
sekretariat om eventuella föreslagna omstruktu-
reringar och nedskärningar på JBS, så vi kan 
samordna den globala kampen för att rädda 
jobben och skydda arbetstagarnas rättigheter. 

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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