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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

BANANER 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Avtalet mellan Chiquita, IUL och COLSIBA – som 
samordnar bananarbetarna i Latinamerika – om 
att tillsammans verka för att stoppa sexuella 
trakasserier leder till fortsatta konkreta 
förbättringar för kvinnliga arbetstagare. Avtalet 
har nu införlivats i de nationella kollektivavtalen i 
Costa Rica och Honduras.  

I Panama ingår avtalet i ett pilotprojekt 
tillsammans med åtgärder för att öka antalet 
kvinnor på fabriken. Panama har sedan gammalt 
den lägsta andelen kvinnliga arbetstagare på 
Chiquitas odlingar, men sedan pilotprojektet 
startade har antalet kvinnliga anställda ökat från 
8 till 11 %. Som ett led i avtalets 
översynsprocess besökte ett gemensamt IUL-
COLSIBA-team tidigare i år Chiquitas plantage i 
Chinandega för att titta på projektet och träffa 
kvinnor som nu arbetar i plantskolan. Teamet 
bestämde att nästa steg blir att bland annat 
uppmuntra kvinnor att arbeta i paketeringen och 
att projektet även bör rullas ut i ett andra land.  

SOCKER 

Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Lantarbetarförbundet NUPAAW som organiserar 
arbetarna på Zambia Sugar – Illovos 
flaggskeppsverksamhet i Afrika – överväger att 
inleda en rättsprocess efter att förhandlingarna 
om kollektivavtal strandat och medlingsförsöken 
inte lett till någon överenskommelse med 
arbetsgivaren om framförallt löner. 

Lantarbetarförbundet TPAWU i Tanzania fick 
igenom en generell löneökning på 6 % och bättre 
sociala förmåner på Illovos dotterbolag 
Kilombero Sugar. 
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SINTIA i Moçambique och SAPWU i 
Swaziland har berättat om företagets tuffa 
hållning i förhandlingar, men SPAWUM i 
Malawi fick igenom löneökningar på 16 % och 
en höjning av traktamentena med 14 %.  

Sydafrikanska FAWU avtalade om 
löneökningar på 7,5 % och pensionsfonder som 
träder i kraft 1/4 2018 Avtalet omfattar ca 1 000 
anställda på Illovos farmer i provinsen 
KwaZulu-Natal. 

ASR-koncernen 
jorge.chullen@iuf.org 

I Belize fortsätter facket BWU kämpa för att 
företräda de timanställda underhållsteknikerna 
på Belize Co-Generation Energy Limited 
(BELCOGEN), som tillhör sockerbruket Tower 
Hill som ägs av Belize Sugar Industries Ltd. 
(BSIL), ett dotterbolag till ASR-koncernen – 
världens största sockerraffinerare.  

I september 2014 motsatte sig BSIL en 
ansökan om facklig representation, och när det 
nationella trepartsorganet i juli 2015 
rekommenderade att frågan skulle avgöras i en 
omröstning hävdade företaget att arbetarna inte 
utgjorde en ”lämplig förhandlingsenhet”. BWU 
återupptog processen i maj i år och kampen 
fortsätter. 

JORDBRUKETS 
LEVERANSKEDJOR 

Systembolaget 
sue.longley@iuf.org 

Den 24/8 kommer IUL att underteckna ett 
samförståndsavtal med svenska System-
bolaget, som bevittnas av IUL-förbundet 
Unionen. Även om Systembolaget inte är ett 
transnationellt företag så har det en betydande 
internationell leveranskedja. 

Samförståndsavtalet kommer till stånd på grund 
av ömsesidig oro för arbetsvillkoren i denna 
leveranskedja, i synnerhet för jordbruks-
relaterade råmaterial. Enligt avtalet ska regel-
bundna möten hållas för att utbyta information 
och diskutera frågor som IUL tar upp. 

Samförståndsavtalet uppmärksammar att 
Systembolaget och IUL har ett gemensamt 
intresse i att förbättra arbetsvillkoren i 
alkoholindustrin och dess leveranskedja för 
jordbruksrelaterade råmaterial för alkohol-
produktion, till exempel genom att arbetarna 
utövar sin rätt att tillhöra fackföreningar och 
avtalsförhandla.

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

I Kambodja har en ny anläggning öppnats i 
Phnom Penhs särskilda ekonomiska zon och 
efter att IUL ingripit med TCCC via den så 
kallade Atlantaprocessen har IUL-förbundet 
CFSWF som företräder de anställda nu erkänts 
av arbetsgivaren. Enligt vad vi förstår är det den 
enda fackföreningen i den särskilda ekonomiska 
zonen. Förbundet har nu ett kontor på denna 
Coca-Cola-anläggning. 

IUL har med TCCC tagit upp frågan om försöken 
att krossa facket i Filippinerna. Som en följd av 
detta ingrep Coca-Colas filippinska tappare 
FEMSA:s hr-chef i juni 2017 och stoppade de 
åtgärder som vidtagits mot en kvinnlig 
fackfunktionär i IUL-anslutna FCCU. Hon hade 
tidigare påpekat att det förekom 
lönediskriminering. 

Med hjälp av IUL bildades två fria 
fackföreningar av arbetare i 
Indonesien under 2016. De 
fortsätter kampanjen för fackligt 
erkännande och förhandlingsrätt som ett 
alternativ till de gula fackföreningarna i landet. 
Ledare för fria fackföreningar sparkades av 
arbetsgivaren på Australienbaserade Coca-Cola 
Amatil (CCA) och därför startade IUL en kampanj 
för att de ska återanställas. Gå med i kampanjen 
som redan stöds av 10 400 personer.  

Ett möte inom ramarna för Atlantaprocessen ska 
äga rum i Jakarta i augusti med företrädare för 
TCCC, CCA, lokala arbetsgivare och IUL:s 
internationella och regionala företrädare och 
lokala medlemsförbund. 

På Coca-Colas anläggning i Khurda i delstaten 
Odisha i Indien har efter samtal mellan IUL och 
TCCC inom Atlantaprocessens ramar ett 
kollektivavtal tecknats och den tidigare 
avstängningen av fackets andre ordförande, Dilip 
Mohapatra, dragits tillbaka. Mohapatra är även 
invald som medlem i IUL-region Asien och Stilla 
havets ungdomskommitté. 

Företrädare från ett IUL-anslutet Coca-Cola-fack 
i Pakistan träffade Coca-Cola Iceceks 
internationella ledning i Istanbul samt IUL-
förbundet Tekgida-Is som organiserar på Coca-
Cola Iceceks fabriker i Turkiet. Båda 
medlemsförbunden lovade att stödja varandra i 
eventuella problemsituationer med Coca-Cola-
tapparen.  

IUL träffade Coca-Colas Atlantaledning för att 
säkerställa att SYTBRACOUR – en nybildad 
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fackförening på en tappningsanläggning som 
drivs av Brasserie de la Couronne – inte 
drabbas av trakasserier eller andra negativa 
reaktioner från den lokala arbetsgivaren på 
grund av till exempel Atlantaprocessens samtal.  

Fackföreningen och den lokala arbetsgivaren i 
Haiti har nu kommit överens om att träffas en 
gång i månaden och fortsätta förhandla om 
befintliga problem, i synnerhet arbetstider och 
veckovila. Haitiska konfederationen för 
anställda i offentlig och privat sektor CTSP 
tackar IUL:s Atlantateam för dess stöd. IUL och 
TCCC:s Atlantaledning följer utvecklingen. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter en IUL-kampanj för att stötta arbetare på 
PepsiCo i Pakistan och på indiska 
lageranläggningar med PepsiCo som enda 
kund diskuterar nu IUL:s sekretariat en lösning 
på konflikterna med PepsiCo:s globala ledning. 
I Pakistan har den lokala PepsiCo-
arbetsgivaren nu erkänt det fria fack som 
nyligen bildades på Frito Lays fabrik i Lahore. 
Lokala förhandlingar backas upp av IUL:s 
samtal med den globala koncernledningen och 
är inriktade på frågor kring anställningstrygghet 
och säkra jobb. 

PepsiCo planerar att öppna en ny fabrik i 
Multan. I förhandlingarna föreslog facket att 
kvinnliga arbetstagare rekryteras på fasta jobb 
med hjälp av positiv särbehandling och ges 
särskild undervisning i att läsa och skriva och 
annan grundläggande arbetskompetens. 

IUL-anslutna SINTRALAYDO i Dominikanska 
republiken har erkänts av PepsiCo och tecknat 
sitt första kollektivavtal, med viktiga framsteg för 
de anställda och facket. Fackföreningen tackar 
IUL och det internationella nätverket för 
PepsiCo-förbund för deras hjälp med att få 
PepsiCo-ledningen att erkänna facket och 
teckna avtal. 

Refresco 
burcu.ayan@iuf.org 

Nederländska läsktapparen Refresco har 
tackat ja till att köpa kanadensiska Cotts 
tappningsverksamhet för 1,25 miljarder USD. 
Cott tillför 29 produktionsanläggningar till 
Refrescos nätverk: 19 i USA, fyra i Kanada, en i 
Mexiko och fem i Storbritannien. Refresco hade 
innan affären 26 produktionsanläggningar i 
Europa och en i Storbritannien. IUL har frågat 
medlemsförbunden hur den befintliga fackliga 
organisationen ser ut. 

Medlemsförbund ska kontakta 
burcu.ayan@iuf.org med eventuell information 
om Refresco. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbevs beslut att sälja licensierade Coca-
Cola-tappare i 17 länder i Afrika och 
Latinamerika har skapat stor osäkerhet bland 
IUL-medlemmar i berörda länder. 

IUL frågade TCCC:s nya vd James Quincey om 
detta på det senaste Atlantamötet. Han 
förklarade att TCCC håller på att köpa tillbaka all 
verksamhet från AB InBev. Detta kommer att ta 
lite tid och måste dessutom godkännas av 
Sydafrikas konkurrensverk. När resultatet av 
förhandlingarna klarnar kommer TCCC att 
tillsammans med IUL informera våra medlemmar 
på Coca-Colas före detta AB InBev-tappare. 

Sedan AB InBev köpte SABMiller har stora delar 
av dess ”globala kapacitetsfuntkioner”, inklusive 
hr-ledningen, outsourcats till Accenture i 
Bangalore i Indien. Det har redan lett till en rad 
problem med bland annat löner som det tagit 
veckor att rätta till. IUL-medlemmar överväger nu 
en gemensam aktion i frågan. 

IUL har kontaktat AB InBev för att berätta om vår 
nyinrättade bryggeriavdelning och uppmanat 
företaget att föra en konstruktiv dialog med IUL. 
IUL har nyligen lyft två situationer som uppstått 
på AB InBevs anläggningar i Honduras och 
Sydkorea och fortsätter att stödja 
medlemsförbund i dessa länder, bland annat 
genom vår bryggeriavdelning. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

När japanska Asahikoncernen 2012 köpte 
australiska flaskvattenföretaget MountainH20 
presenterade de ambitiösa planer för tillväxt och 
en fördubbling av antalet anställda. Tre år efter 
att företaget startade en tappningsanläggning i 
Albury-Wodonga har 50 % av arbetarna på 
fabriken fortfarande osäkra tillfälliga jobb. IUL-
anslutna NUW kräver att 40 fasta anställningar 
inrättas för de tillfälligt anställda på Asahi. Klicka 
här för att stödja kravet (på engelska) och 
uppmana Asahi att se till att förhandlingarna 
leder till 40 nya fasta jobb på Asahi Albury-
Wodonga. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Globala bryggerijätten Carlsberg använder 
domstolarna för att mobba och trakassera IUL-
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anslutna kambodjanska livsmedelsarbetar-
federationen CFSWF som företräder de 
anställda på Cambrew, Carlsbergs samföretag i 
landet. 

Facket har kämpat för att företaget ska 
återanställa de kvinnliga ölsäljare som 
sparkades förra året när de ifrågasatte 
arbetsgivarens ensidigt fattade beslut om 
sämre anställningsvillkor. Den 21/7 
tillbakavisade en domstol företagets krav på att 
CFSWF:s ledare Sar Mora ska betala 60 000 
USD i ”ersättning” till företaget för en lagerstrejk 
i augusti i fjol, som facket varken organiserat 
eller godkänt. Samtidigt beordrade dock 
domstolen en lokal fackledare att betala 3 000 
USD till företaget! Klicka. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter förhandlingar nyligen med den nya lokala 
arbetsgivaren lyckades SYTBRANA – 
fackföreningen som IUL och i synnerhet vår 
bryggeriavdelning och IUL-förbund på bland 
annat Heineken backat upp i en långvarig kamp 
i Haiti – förvandla 12-timmarsskift till 8-
timmarsskift, vilket ger tre skift om dygnet för 
produktionslinjen och innebär att 45 arbetare 
inte sägs upp. 

Förbundet och Heinekenarbetsgivaren i Haiti 
(BRANA) avtalade dessutom om 
lönejusteringar för de flesta anställda. 
Justeringarna är kompensation för den 
övertidsersättning som nu förloras när 
dagsarbetstiden minskar. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 

På IUL:s och Sodexos årliga möte på 
koncernhuvudkontoret i Paris 21/6 
undertecknade parterna ett gemensamt 
åtagande (på engelska) om åtgärder för att 
förebygga sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. 

Det gemensamma åtagande som 
undertecknades av IUL:s generalsekreterare 
Ron Oswald och Sodexos vd Michel Landel är 
grundat på erkännandet att sexuella 
trakasserier är ett brott mot de mänskliga 
rättigheterna och att kvinnor i serviceyrken är 
särskilt utsatta. Avtalet bekräftar att sexuella 
trakasserier är en form av diskriminering, en 
stor arbetsmiljörisk och ett slags våld som 
särskilt drabbar kvinnor. Det innehåller en 
policy och rutiner baserade på nolltolerans. 

Det gemensamma åtagandet ger en tydlig, 
heltäckande definition av sexuella trakasserier 
som säkerställer att Sodexos ledning på varje 
nivå och samtliga anställda – inklusive anställda 
som hyrs in från bemanningsföretag – är fullt 
medvetna om vad som menas med sexuella 
trakasserier. Avtalet bekräftar att Sodexos 
kunder och de som konsumerar företagets mat 
och andra tjänster även kan ställas till svars för 
sexuella trakasserier. 

Nolltoleransavtalet syftar till att säkerställa att 
anställda kan anmäla övergrepp utan fruktan för 
repressalier, att drabbade skyddas och att 
underlätta för medlemsförbund att ge kurser och 
informera medlemmarna, samt att Sodexo gör 
detsamma för sina chefer. 

För att avtalet ska bli framgångsrikt måste 
medlemsförbunden diskutera kursutformning och 
lokala rutiner med den lokala Sodexoledningen. 

Kontakta IUL för ytterligare information och 
assistans. Meddela sekretariatet om avtalets 
tillämpning på nationell och lokal nivå. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
I Europa ska IUL-förbundet NGG tillsammans 
med IUL:s regionorganisation EFFAT 
sammankalla ett möte för våra europeiska 
mejeriförbund i november. Syftet är att stärka det 
regionala samarbetet inom ramarna för IUL:s 
mejeriavdelning. 

På dagordningen står uppbyggnaden av ett 
Europaomfattande samarbete för att stärka 
organiseringen av Lactalis, som växer år för år 
genom förvärv utan att erkänna facket på 
lämpligt sätt. Mötet kommer även att innehålla en 
rapport om IUL:s arbete med Arla Foods. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

Samarbetsavtalet mellan IUL:s mejeriförbund 
ATILRA (Argentina) och NZDWU (Nya Zeeland) 
– som utvecklats inom ramarna för avtalet mellan 
IUL och Fonterra 2005 – kan snart få ännu större 
praktisk betydelse. 

Enligt en högt uppsatt argentinsk regerings-
tjänsteman har nyzeeländska mejerikooperativet 
Fonterra visat intresse för att eventuellt gå 
samman med eller köpa argentinska 
mejeriföretaget SanCor. 

Det verkar alltmer sannolikt att tillgångar kommer 
att säljas av eller ett samföretag bildas efter en 
långvarig ekonomisk kris som lett till en 
omstrukturering av SanCor och fått den 
argentinska regeringen att bevilja företaget ett 
lån på 25,8 miljoner USD. 
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Som vi berättade i förra numret av TNF info har 
ATILRA ingripit i krisen för att rädda så många 
jobb som möjligt, och ställt sig positiva till 
investeringar från en transnationell mejerijätte 
för att säkra produktion och jobb. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Internationella lägesrapporter 

IUL-anslutna Unite Union i Nya Zeeland har 
kommit överens med Restaurant Brands – 
företaget som driver KFC, Starbucks, Carls Jr 
och Pizza Hut – om ett nytt tvåårigt 
kollektivavtal som godkänts av 98 % av 
medlemmarna. Viktiga förbättringar är bland 
annat följande: löner över minimilön för samtliga 
anställda på Restaurant Brands; befintlig 
personal får första tjing på lediga skift; en 
arbetsgrupp ser över rutinerna för lediga skift; 
veckoscheman med fasta och lediga skift sätts 
upp i alla restauranger; valda skyddsombud; 
och upp till två veckors ytterligare betalning vid 
övertalighet. Avtalet kommer efter en strejk i 
april, när företaget vägrade höja lönerna över 
den nationella minimilönen. 

I juni undertecknade New Yorks borgmästare 
en samling lagar som förbättrar villkoren för ca 
65 000 snabbmatsanställda, framför allt genom 
att snabbmatsrestaurangerna nu måste 
schemalägga de anställdas arbetstid minst två 
veckor i förväg eller betala extra för ändrade 
skift. Lagen – som har starkt stöd av IUL-
anslutna SIEU och ledningen för kampanjen 
”FightFor15” – säkerställer dessutom att 
snabbmatspersonal är ledig minst 11 timmar 
mellan skiften och erbjuds extra timmar innan 
arbetsgivaren hyr in mer personal. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Medlemmar i IUL-anslutna Unite Union i Nya 
Zeeland har med stor majoritet godkänt 
förhandlingsgruppens avtal med McDonald’s. 
De viktigaste punkterna i avtalet är att 
minimilönen per timme höjs med 0,1 NZD 
årligen i tre år, 100 % garanterad ”avtalad 
arbetstid” varje vecka, elektronisk information 
när extra skift behövs istället för nyanställning, 
och två veckors avgångsvederlag om en 
restaurang läggs ner – vilket är ett första steg i 
rätt riktning på området. Avtalet omfattar alla 
McDonald’s-restauranger i Nya Zeeland, 
inklusive franchise, och de bättre villkoren gäller 
endast Unites medlemmar. 

I november 2016 bildade IUL-förbundet AWU 
en McDonald’s-avdelning i Sydkorea. Några 
månader senare erkände McDonald’s 

fackföreningen som motpart i förhandlingar med 
företagets anställda. De första mötena hölls 16/6 
och 21/7. Parterna diskuterade grundregler. Efter 
detta första steg ska nu AWU överlämna en lista 
med krav, och förhandlingarna om ett första 
kollektivavtal inleds officiellt.  

FISKERI OCH VATTENBRUK 
kirill.buketov@iuf.org 

Bornstein Seafoods 
kirill.buketov@iuf.org 

Ett 100-tal anställda på Bornstein Seafoods’ 
förädlingsfabrik i Bellingham i delstaten 
Washington i USA ligger i hårda förhandlingar 
med en arbetsgivare som bestämt sig för att 
sänka deras löner radikalt.  

Bornstein Seafoods angav tonen i striden förra 
sommaren genom att ensidigt dra sig ur den 
avtalade pensionsfonden. Sedan juni 2016 
vägrar arbetsgivaren att göra inbetalningar till 
fonden. Bornstein har dessutom struntat i att 
upprätta ett motsvarande alternativt 
pensionsprogram för att ersätta pensionsfonden, 
vilket företaget ska göra enligt avtalet med 
facket. Bornsteins anställda – som företräds av 
UFCW:s avdelning Local 21 – har förhandlat med 
företaget i månader om en lösning, men företaget 
avvisar envist fackets förslag om rättvisa löner, 
bibehållen sjukförsäkring och trygga pensioner.  

Arbetsgivarens ensidiga uppsägning av 
pensionsfonden har redan olagligt berövat 
Bornsteins anställda tusentals USD i ersättning – 
så mycket som 2 500 USD per heltidsanställd. 
UFCW 21 kommer att inleda en rättsprocess om 
de förlorade inkomsterna. På UFCW:s begäran 
har sekretariatet tagit upp frågan med europeiska 
medlemsförbund med medlemmar i företag som 
samarbetar med Bornstein. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Högsta domstolen har gett 32 Citra Mina-
anställda rätt i den rättsprocess som de inledde 
1997. Arbetarna var anställda 1994–96 som 
besättningsmedlemmar på fiskebåtar som ägdes 
av Mommy Gina Tuna Resources (MGTR), Citra 
Mina-koncernens moderföretag. 1997 sa MGTR 
och Citra Mina upp arbetarnas kontrakt utan 
kompensation och hävdade att de inte var 
anställda i företaget utan jobbade åt en 
”mellanhand”. I oktober 2010 fastslog en 
appellationsdomstol att Citra Mina hade 
arbetsgivaransvar, eftersom arbetarna anställts 
för att arbeta uteslutande åt MGTR och Citra 
Mina hade full kontroll över fartyget och alla som 
arbetade ombord. Företaget beordrades att 
ersätta alla arbetarna för uppsägningen av 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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kontraktet och betala full retroaktiv lön 
(inklusive traktamenten och andra förmåner) 
från uppsägningsdagen, 18/8 1997. Citra Mina 
överklagade i högsta domstolen som 
behandlade fallet och fastställde 
appellationsdomstolens dom. 

Efter 20 år har de 32 arbetarna äntligen fått rätt. 
Men rättvisekampen fortsätter för alla andra 
arbetare som exploaterats av Citra Mina i 
General Santos. De Citra Mina-anställdas 
fackförening CMWU rapporterar om 
utvecklingen i kampanjen på IUL:s 27:e 
kongress i Genève 29/8–1/9 2017.  

DOHA, Marocko 
kirill.buketov@iuf.org 

En webbkampanj för 540 avskedade arbetare 
på fiskkonservföretaget Doha (på engelska) i 
Agadir i Marocko stöddes av över 7 800 
anhängare som kontaktat företaget. Kampanjen 
fortsätter. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

IUL-anslutna UFCW återupptog utdelningen av 
flygblad till gästerna på Phillips Seafoods 
restauranger i USA. Aktionen sker till stöd för 
IUL-medlemmar på Phillips Seafoods 
förädlingsfabrik i Lampung i Indonesien, där 
facket slåss för fasta jobb åt anställda som 
arbetat på fabriken i upp till 15 år utan fast 
anställning.  

Som en uppföljning till UFCW:s aktion utanför 
Phillips’ flaggskeppsrestaurang i Baltimore 9/5 
delade UFCW:s andre ordförande Mark 
Lauritsen och medlemmar och funktionärer i 
UFCW Local 27 ut flygblad utanför två av 
företagets restauranger i Ocean City i delstaten 
Maryland – Phillips Seafood Ocean City Crab 
House och Ocean City Seafood House – och 
informerade kunderna om de lokala 
förhållandena i Indonesien. Phillipsledningen i 
Ocean City gjorde som Phillipsledningen i 
Baltimore och tillkallade polis i ett försök att 
hindra UFCW:s medlemmar från att berätta för 
gästerna om situationen på Phillips i 
Indonesien. Polisen lät dock aktionen fortsätta. 

I lokala samtal i Indonesien har ledningen för 
Phillips Seafood sagt till facket och 
myndigheterna att endast den amerikanska 
ledningen har befogenhet att genomföra de 
förändringar som facket kräver. När en 
företrädare för den amerikanska 
företagsledningen besökte fabriken 12/6 
undvek han att prata med arbetarna och facket 
och lämnade hastigt fabriken när arbetarna 
organiserade en demonstration. 

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

Förslag om IUL-avdelning för 
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 godkände att en 
IUL-avdelning för livsmedelsförädling skapas 
genom ett formellt förslag på IUL:s 27:e 
kongress. Den föreslagna avdelningens syfte är 
att bygga upp en internationell facklig 
organisation till stöd för kampen för säkra, trygga 
och välbetalda jobb i livsmedelsindustrin. Fokus 
ska i synnerhet ligga på de transnationella 
företag och delsektorer inom livsmedelsförädling 
som inte redan omfattas av IUL:s befintliga 
insatser. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL har gjort en omfattande kartläggning av 
Cargill och funnit att den högsta fackliga 
organisationsgraden finns på Cargills 
verksamheter med protein (nötkött, fläsk, 
kyckling) och livsmedelsförädling. IUL:s 
sekretariat planerar en inledande 
telefonkonferens på engelska i september, med 
förbund som har medlemmar på Cargill i de båda 
delsektorerna. Syftet är att diskutera problem och 
nästa steg. Hör av dig till sarah.meyer@iuf.org 
om du och/eller någon annan från ditt förbund vill 
delta i telekonferensen. 

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

Ett specialmöte för europeiska delegater i 
koncernrådet CIC ägde rum i Genève 20/4, med 
ett uppföljningsmöte i Paris 14/6. Mötena 
arrangerades med anledning av Danones nya 
omstruktureringsplan, som framför allt påverkar 
chefsbefattningar i stödstrukturer i Danones 
europeiska mejeridivision. Delegaterna uttryckte 
oro över ännu ett projekt som inte bara leder till 
nedskärningar utan också till ändrade 
arbetsvillkor för dem vars jobb inte direkt berörs. 

IUL:s sekretariat inbjöds till ett möte med 
Danonedelegater från FGA-CFDT i Evian22/6. 
En livlig diskussion uppstod med delegaterna om 
IUL:s arbete med Danone, i synnerhet vad gäller 

http://www.iuf.org/27thcongress/no/
http://www.iuf.org/27thcongress/no/
mailto:kirill.buketov@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1066
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1066
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:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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avtal och rättighetsfrågor i Danonekoncernen 
globalt. 

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).  

I början av september planerar IUL:s sekretariat 
att hålla en inledande engelskspråkig 
telekonferens med IUL-förbund som har 
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 sarah.meyer@iuf.org 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. Kraft Heinz’ och 
majoritetsägaren 3G:s affärsmodell är cyklisk 
och bygger på upplåning för finansiering av 
förvärv, följt av avbetalningar på lånen genom 
radikala sparpaket och jobbslakt, varefter 
cykeln upprepas. Uppgifter och finansanalytiska 
rapporter ger vid handen att slutet av en sådan 
cykel närmar sig, vilket betyder att Kraft Heinz 
snart kommer att göra ett nytt förvärv. De som 
får ta de negativa konsekvenserna av mönstret 
är Kraft Heinz’ anställda och de som jobbar i 
företag som Kraft Heinz köper.  

IUL-förbund och deras medlemmar på Kraft 
Heinz måste vara välorganiserade när de ger 
sig i kast med Kraft Heinz och andra 3G-företag 
(t ex AB Inbev). IUL rekommenderar 
medlemsförbunden att arrangera möten med 
fabriksledningen och begära detaljerad 
information om hur föreslagna 
omstruktureringar påverkar jobb och 
anställningsvillkor. Meddela IUL:s sekretariat 
(sarah.meyer@iuf.org) om eventuellt nya 
uppgifter som kommer till er kännedom. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL-förbund med medlemmar på Mondelēz 
planerar nästa steg, inklusive aktioner digitalt 
och på gräsrotsnivå. Det handlar om att bygga 
vidare på insatser som gjordes under 2016 och 
början av 2017. 

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

Kvinnliga arbetstagare – framsteg i södra 
Asien 

IUL-anslutna pakistanska livsmedelsarbetar-
federationen PFWF gör fortsatta framsteg på 
jämställdhetsområdet i landet. Antalet kvinnliga 
arbetstagare som fått jobben förvandlade till fasta 
anställningar är nu 105 på Nestléfabriken i 
Kabirwala, en ökning från 35 i början av året. 
Detta beror till stor del på diskussioner med 
Nestlés koncernledning på regionnivå och den 
nationella arbetsgivaren om hur en bra och säker 
arbetsmiljö för kvinnor kan garanteras.  

IUL-företrädarna Qama – IUL-ansvarig för södra 
Asien – och Saima – IUL:s jämställdhets-
ansvarige i södra Asien – besökte vårt medlems-
förbund på Nestléfabriken i Kabirwala 22/6, när 
Claudia Thumm – regional hr-chef från Nestlés 
huvudkontor i Vevey – invigde nya anläggningar 
för kvinnliga arbetare på fabriken, med koppling 
till dessa framsteg för kvinnliga arbetstagare.  

Kvinnorna kan till exempel övernatta gratis i 
sovsalar som inrättats på fabriksområdet för dem 
som arbetar sent eller andra skiftet. Gratis 
transporter har också ordnats för kvinnor, vilket 
minskar risken för trakasserier och övergrepp på 
gatan när de färdas med kollektivtrafiken. Nya 
omklädningsrum och duschrum för kvinnor har 
dessutom byggts, och barnpassning inrättats 
inom ramarna för satsningen.  

I Goa i Indien träffades IUL-företrädare 26–27/7 
och globala och nationella chefer för en 
gemensam jämställdhetsutbildning. 15 fackliga 
ledare och nio fabrikschefer från anläggningarna 
i Bicholim och Goa deltog i kursen, som var ett 
första steg för att komma tillrätta med 
diskriminering (och eventuellt motstånd) när flera 
kvinnor nu anställs i produktionen. Nästa steg blir 
att hålla ett öga på den process där fler kvinnliga 
kontraktsarbetare erbjuds fasta anställningar, 
samtidigt som arbetsmiljön förbättras. 

I Indonesien har fler kvinnor fått fast anställning i 
produktionen på Nestlé Karawang. Vi säkrade 
också direkt, tidsbegränsad anställning i sex 
månader åt tolv unga kvinnliga arbetare (mellan 
19 och 23 år) som tidigare sparkats när 
kontrakten med bemanningsföretaget ISS 
upphörde. Även om kontrakten till att börja med 
endast gäller i ett halvår kommer de att få 
utbildning och ett anställningsintyg från Nestlé.  

Huvudpunkterna på det europeiska 
koncernrådets möte i Genève 20–21/6 var 
utvecklingen inom den europeiska choklad- och 
konfektyrverksamheten, stöd till GMB och UNITE 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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i deras kamp mot nedskärningar och ändrade 
arbetsvillkor på brittiska chokladfabriker, samt 
facklig samordning kring Nestlés så kallade 
Business Excellence-program (NBE) för 
effektivisering av backofficeverksamheten.  

En arbetsgrupp med koncernrådsdelegater 
träffade den europeiska företagsledningen i 
Vevey 3/7 för att diskutera fackets förslag om 
ett samförståndsavtal om åtgärder som ska 
vidtas på nationell nivå för att mildra effekterna 
av NBE på jobb och arbetsvillkor. Det 
föreslagna dokumentet grundar sig på ett 
kollektivavtal som undertecknades av NGG och 
Nestlé Tyskland i april. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Medlemmar i UFCW:s klubb Local 400 
godkände sitt första kollektivavtal 24 juli. Avtalet 
ger viktiga förbättringar för de anställda på 
Unilevers Liptonfabrik i Suffolk i delstaten 
Virginia i USA. Medlemmarnas ratificering av 
avtalet är kronan på verket i en satsning på 
organisering och förhandlingar som inleddes 
förra året när UFCW backade upp arbetare som 
ville företrädas av facket.  

I augusti 2016 röstade en majoritet av de 
anställda ja till att företrädas av UFCW:s 
avdelning Local 400. Erkännandet följdes av 
månader av hårda förhandlingar. Avtalet sätter 
en gräns för hur många dagar i rad som får 
arbetas och innebär att det nu är slut med 
beordrad övertid. Tidigare kunde arbetarna 
tvingas jobba 13 av 14 dagar. Det fyraåriga 
avtalet ger dessutom avsevärt bättre 
sjukförsäkring, en retroaktiv löneökning från 
januari 2017 på 2,25 procent och årliga 
löneökningar på 2 procent för de följande tre 
åren. 

I ett utmärkt lokalt nyhetsinslag (på engelska) 
berättar arbetarna i Suffolk vad avtalet betyder 
för dem. 

De pågående förhandlingarna mellan IUL och 
Unilevers koncernledning – som bygger på 
företagets erkännande av IUL – upprättade ett 
ramverk som gjorde det möjligt att se till att de 
anställda i Suffolk kunde utöva rätten att gå 
med i facket och avtalsförhandla.  

Fabriken i Suffolk tillverkar tepåsar av märket 
Lipton för hela den nordamerikanska 
marknaden. 

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

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

I en gemensam presentation för personalen på 
hotell Meliá ME i London 10/7 presenterade 
arbetsgivaren och IUL-anslutna Unite facket och 
dess verksamhet för de anställda. Mötet var 
resultatet av ett avtal mellan Unite och Meliá som 
träffades i april i Mallorca i Spanien, under 
överinseende av IUL och de spanska förbunden 
CC.OO och UGT. Avsikten med det brittiska 
avtalet är att säkra efterlevnaden av det avtal 
från 2013 där företaget erkänner IUL 
internationellt.  

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

Efter att ha stämts av CC.OO Servicios har nu 
tjänsteleverantören Externa Team fått böta 2,6 
miljoner EUR för att felaktigt ha anställt 275 
hotellstädare på falska utbildningskontrakt och 
låtit dem jobba på Hotusa-hotell sedan 2013. 
Städarna tvingades städa 14 rum om dagen på 
sextimmarsskift med en månadslön på 601 
EUR. Som heltidsanställda på Hotusa hade de 
förut tjänat dubbelt så mycket. Personalen 
sparkades och återanställdes sedan av 
tjänsteleverantören – med samma 
arbetsuppgifter som tidigare, men endast en 
bråkdel av lönen. Detta sattes i system och 
120 000 hotellstädare i Spanien har förlorat 40 % 
av sina inkomster sedan 2012. Arbetsgivarna har 
utnyttjat lagstiftningen för att ge legitimitet åt 
förfarandet genom falska kollektivavtal med 
utvalda anställda. De spanska facken har 
ifrågasatt de falska avtalen, vilket nu lett till att en 
första grupp med 46 sådana avtal nu 
ogiltigförklarats av domstolarna. 

mailto:peter.rossman@iuf.org
https://www.youtube.com/watch?v=3I0P1YjADEI&sns=em
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

IUL håller ett öga på köttjätten JSB:s planerade 
avknoppning till ett värde av 1,8 miljarder USD, 
efter det bötesnedsättningsavtal med 
brasilianska åklagarmyndigheten där företaget 
tvingas betala 3,1 miljarder USA i böter på 
grund av mutor och korruption. 

Försäljningen av köttberedningsanläggningar i 
Paraguay, Uruguay och Argentina har godkänts 
av brasilianska myndigheter. JBS planerar 
också att sälja både Five Rivers Cattle Feeding-
verksamheten i USA och nordirländska 
kycklingförädlaren Moy Park. Moy Park är ett av 
de tio största brittiska livsmedelsföretagen och 
säger sig stå för 25 % av all kyckling som 
konsumeras i Västeuropa. 

JBS köpte Moy Park från brasilianska 
konkurrenten Marfrig för 1,5 miljarder USD för 
endast två år sedan.  

Vi har bett medlemsförbunden att informera 
IUL:s sekretariat (james.ritchie@iuf.org) om 
eventuella hot mot jobb och löner i samband 
med JBS’ avknoppningar. 

TOBAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Japan Tobacco International 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Å amerikanska medlemsförbundet FLOC:s 
vägnar har IUL:s sekretariat träffat företrädare 
för Philip Morris International (PMI) – med 
huvudkontor i Lausanne – för att diskutera hur 
PMI kan bidra till en positiv lösning av konflikten 
om facklig representation och kollektiva 
rättigheter på tobaksodlingar i USA. 

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

BAT:s köp av Reynolds America har stärkt vårt 
långvariga arbete med att etablera en direkt 
kontakt med BAT för att säkra rättigheterna för 
arbetare på tobaksodlingar i USA. 

En global uppmaning 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Vi kommer att söka stöd på IUL:s 27:e 
världskongress i månadsskiftet augusti-
september för att utvidga denna kamp bland 
våra förbund med medlemmar inom 
tobaksodling. Uppbackning från medlems-
förbund inom tobakstillverkning och övriga IUL-
förbund är avgörande när vi går vidare. 

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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