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Innehåll 
Jordbruk: 
 Sumitomo/Fyffes 

Drycker: 
 Coca-Cola-systemet 

 PepsiCo 

 Refresco och Cott 

Bryggerier: 
 AB InBev 

 Asahi 

 Carlsberg 

 Heineken 

Catering: 
 Sodexo 

 Transnationella flygcateringjättar 

Mejeriavdelningen: 
 Arla 

 Sancor 

 Saputo 

Snabbmat: 
 Internationella lägesrapporter 

 McDonald’s 

Livsmedelsförädling: 
 IUL:s avd för livsmedelsförädling 

 Cargill 

 Danone 

 Jacobs Douwe Egberts (JDE) 

 Kraft Heinz 

 Mondelēz 

 Nestlé 

 Unilever 

Hotellkedjor: 
 Carlson-Rezidor 

 Meliá 

 Peninsula 

 Hotellstädarkampanjen 

Kött: 
 HK Scan 

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag. Endast för 

IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 

 

  

 

 

 
 

JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Sumitomo/Fyffes 
sue.longley@iuf.org 

I början av 2017 köptes färskfruktföretaget Fyffes 
av japanska Sumitomo. I och med affären blev 
Sumitomo också ansvarigt för de konflikter som 
pågår i Fyffes’ verksamhet i Centralamerika, i 
synnerhet i Honduras. Konflikterna och de 
bakomliggande anklagelserna ledde till att Fyffes/ 
Sumitomo stängdes av från brittiska Ethical 
Trading Initiative (ETI) i väntan på en lösning 
genom internationellt samordnade förhandlingar i 
IUL:s regi. Avstängningen gäller i skrivande 
stund. 

Samtal förs med Sumitomo och ledningen för f d 
Fyffes för att hitta en gemensam väg framåt som 
säkrar respekten för och tillgången till 
grundläggande rättigheter inom all verksamhet 
som tidigare tillhörde Fyffes i Centralamerika. 
Samtalen gäller inledningsvis Honduras men 
kommer så småningom att utvidgas till hela den 
Centralamerikanska verksamheten. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola-systemet 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s 27:e världskongress gav sitt helhjärtade 
stöd till de indonesiska medlemmarna på Coca-
Cola Amatil - tapparen med huvudkontor i 
Australien – som kämpar för 
att säkra sina grundläggande 
rättigheter. IUL-kongressen 
lovade att backa upp 
kampanjen tills Coca-Cola 
Amatil slutar att trakassera den 
fria fackföreningens ledning 
och bryta mot de indonesiska 
Amatilarbetarnas rättigheter. 
Läs mer här (på engelska). 
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Efter IUL-kongressen har Coca-Cola-ledningen 
i Indonesien gått till fortsatt angrepp mot de fria 
facken, vilket The Coca-Cola Company och den 
regionala tapparen Coca-Cola Amatil är fullt 
medvetna om. Medlemmar tvingas lämna de 
fria fack de bildat och den demokratiskt valda 
ledaren för den fria fackföreningen på 
tappningsanläggningen i Bawen, Lutfi Ariyanto, 
blev formellt uppsagd 21/11. 

IUL har uppmanat förbund med medlemmar i 
Coca-Cola att 

• diskutera rättighetsbrotten i Indonesien med 
er lokala Coca-Cola-ledning utifrån 
faktabladet, och be er arbetsgivare besvara 
frågorna inom rimlig tid och vidarebefordra 
arbetsgivarens svar till oss på IUL. 

• informera om IUL:s solidaritetskampanj (som 
finns här på vår hemsida på engelska) i era 
egna trycksaker, meddelanden, sociala 
medier. 

• organisera t ex möten och demonstrationer i 
solidaritet med våra kamrater i Indonesien 
och skicka foton till urcu.ayan@iuf.org; 
(kopia till uf@iuf.org;), något som vi vet att 
facken i Indonesien uppskattar. Ladda ned 
den nya grafiken och använd den i era 
aktioner. 

• informera era medlemmar om kampanjen. Ni 
kan ladda ned kampanjens flygblad på 
engelska, franska, spanska och tyska från 
den indonesiska Coca-Cola Amatil-
kampanjens egen hemsida, 
www.tastezerorights.org (på engelska). 

Informera sekretariatet om eventuella åtgärder 
som ni vidtar. 

Det fackliga stödet för kampen på Coca-Cola 
Amatil i Indonesien fortsätter växa på 
hemmaplan och internationellt. IUL-förbund och 
sympatisörer demonstrerade nyligen i Tyskland, 
Spanien, Schweiz, Indonesien, på AB InBev:s 
europeiska koncernråds möte i Amsterdam 
samt utanför företagets huvudkontor i Atlanta 
(alla länkar på engelska) och visade sitt starka 
engagemang för den internationella IUL-
kampanjen. 

Coca-Cola Beverages Ukraina – som ägs av 
Coca-Cola Hellenic Group – vägrar envist att 
börja förhandla om ett kollektivavtal med IUL-
anslutna ukrainska livsmedels- och 
lantarbetarfacket AIWU. Arbetsgivarens 
agerande sänder ett tydligt budskap till de 
anställda om att det är meningslöst att gå med i 
facket. Förutom att företaget bryter mot den 
kollektiva förhandlingsrätten vill det alltså även 
avskräcka personalen från att utöva sin 
föreningsfrihet. 

På mötet med Coca-Cola i Atlanta 2/11 
uppmanade IUL TCCC att ta Coca-Cola 

Hellenic i kragen och se till att tapparen erkänner 
den lokala fackklubben som legitim motpart i 
förhandlingarna och börjar förhandla i god tro 
med den om ett nytt kollektivavtal. 

På mötet tog IUL-delegationen också upp 
HBTQI-arbetstagares rättigheter i Coca-Cola-
systemet och bad företaget beskriva sin policy 
och sitt handlingsprogram för nolltolerans mot 
alla former av sexuella trakasserier. IUL arbetar 
vidare med båda frågorna i enlighet med HBTQI-
konferensens och kvinnokonferensens åtagan-
den på IUL:s 27:e kongress. 

SYTBRACOUR – en haitisk fackförening som 
bildades på en av Brasserie de la Couronnes 
tappningsanläggningar i mars 2016 – har kämpat 
mot trakasserier av styrelsemedlemmarna, som 
bland annat lett till att sex fackligt aktiva fått 
sparken. Långa arbetsdagar och beordrad 
övertid är ett par av de frågor som 
SYTBRACOUR tagit upp med arbetsgivaren. IUL 
har krävt att TCCC kontaktar La Couronnes 
bryggeri och ser till att missförhållandena i Haiti 
upphör och att företaget återanställer 
generalsekreteraren och övriga fackligt aktiva 
som sagts upp, erkänner SYTBRACOUR och 
börjar förhandla med facket i god tro. 

IUL har bett förbund med medlemmar på Coca-
Cola att visa solidaritet med de NGG-
medlemmar i Tyskland vars tappnings-
anläggning i Weimar hotas av nedläggning och 
minst 200 jobb försvinner. NGG och 
medlemmarna i Weimar tackar IUL och följande 
medlemsförbund för visat stöd: RWDSU och IBT-
USA, Coca-Cola Beverages Workers Union 
Pakistan, FGAT-Tunisien, NUFBTE-Nigeria, 
ACV-CSC, LBC/NVK och ABVV HORVAL-
Belgien, GMB-UK, Swire Beverages Employees 
General Union-Hongkong, PPDIV-Kroatien, 
Coca-Cola Beverage Labour Union Nordkorea, 
Foreign Enterprise Coca-Cola Beverages Union-
Ukraina, STECSA-Guatemala, AIWU-Ryssland, 
CCOO-Spanien, Kenya Union of Commercial, 
Food and Allied Workers. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL och PepsiCo har träffats för att granska hur 
det har gått med de problem som ligger bakom 
IUL:s offentliga kampanj mot företaget. Det har 
gjorts stora framsteg i Pakistan där lokala 
förhandlingar säkrat 400 fasta anställningar som 
tidigare varit osäkra, plus en rättvis och öppen 
rekryteringsprocess. Tilldelningen av fasta 
kontrakt är en pågående process som väntas 
vara avslutad vid årsskiftet. IUL lyckades få in i 
avtalet att minst 20 % av de 400 fasta 
anställningarna ska gå till kvinnor. Det 
beslutades dessutom att arbetsgivaren ska ordna 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/090%20Talking%20points-s.pdf
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1091
http://www.iuf.org/images/zerorightsbanner.pdf
http://www.iuf.org/images/zerorightsbanner.pdf
http://www.iuf.org/352.pdf
http://www.tastezerorights.org/
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/741
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/743
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/744
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/745
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/748
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/748
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/746
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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en specialutbildning för att i samråd med IUL 
höja kvinnliga arbetstagares kompetens. En ny 
fabrik tas i drift i Multan under 2018. 
Rekryteringen av arbetare till fabriken ska ske i 
samråd med IUL. 

Dessutom läggs just nu sista handen vid en 
lösning av situationen för de 28 arbetarna på ett 
outsourcat lager i Västbengalen i Indien. Detta 
sker i samråd med den berörda personalen. 
Den föreslagna lösningen innebär att de 28 
arbetarna får lämplig utbildning och hjälp att 
hitta nya jobb. 

Tack vare de stora framstegen på dessa 
båda områden har IUL:s offentliga kampanj 
mot PepsiCo lagts ner. 

Samtalen med PepsiCo om problemen i både 
Pakistan och Västbengalen går vidare men har 
nu utvidgats till att omfatta andra problem i 
PepsiCos verksamhet, i synnerhet i Guatemala 
rörande erkännandet av SITRAFRITOLAY och 
två säljarfack samt säkerheten för säljare i 
samband med förändringar som företaget 
genomför. 

Ett första möte där en internationellt 
sammansatt grupp IUL-förbund och PepsiCo:s 
koncernledning ska diskutera en rad frågor 
planeras att hållas 23/2 2018 i Genève. 

Refresco och Cott 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 30/8 ägde ett särskilt möte rum för 
Refresco- och Cottfack i samband med IUL:s 
27:e kongress. IUL-förbund i Belgien, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, 
Spanien, Storbritannien och USA deltog i mötet 
och diskuterade problem i sina respektive 
länder med särskilt fokus på Teamsters’ 
medlemmar på Cotts fabrik i Fort Worth i USA, 
där arbetarna röstat för att representeras av 
Teamsters men ännu inte har något avtal. 

IUL-förbunden som deltog i mötet skickade ett 
gemensamt brev till Refrescos ledning och 
uppmanade företaget att se till att ledningen för 
Cott Fort Worth börjar förhandla i god tro med 
IUL-anslutna Teamsters för att lösa problemen 
på arbetsplatsen och nå ett första avtal. 
Refresco säger i ett informellt svar till IUL-
anslutna FNV att de återkommer med ett 
formellt svar när affären finaliserats i slutet av 
2017. 

Refresco har själva nyligen godkänt ett bud på 
1,6 miljarder EUR från ett konsortium under 
ledning av franska riskkapitalbolaget PAI 
Partners. IUL befarar att det riskkapitalledda 
konsortiets köp av Refresco och Cott kan 
innebära stora omstruktureringar. 

Vi uppmanar medlemsförbund inom Refresco 
och Cott att informera IUL:s sekretariat om 
eventuella förändringar eller konsekvenser för 
jobben eller fackens förhandlingsposition med 
anledning av affären. Eventuell information 
skickas till burcu.ayan@iuf.org. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

Två IUL-anslutna fackföreningar på Oriental 
Brewery (OB) organiserade en strejk som varade 
i en vecka på tre fabriker i Sydkorea. Strejkens 
syfte var att sätta fart på förhandlingarna som 
gick trögt. Ett kollektivavtal tecknades därefter 
med Oriental Brewery som ägs av AB InBev. 

IUL har tidigare tagit upp problemen i Sydkorea 
med AB InBev och kommer att fortsätta att hålla 
ett öga på de förhandlingar som nu pågår om 
tillämpningen av det nya avtalet och delar av 
tidigare avtal. Vi har klargjort för företaget att 
våra medlemmar i AB InBev världen över nu 
väntar sig att företaget till fullo respekterar 
arbetstagarnas rättigheter och tillämpar alla 
ingångna avtal i deras helhet. 

De båda sydkoreanska IUL-förbunden tackar för 
IUL:s stöd och uppbackning av deras 
förhandlingsrätt. 

Efter tre år av långa och svåra förhandlingar 
tecknade IUL-anslutna honduranska 
bryggeriarbetarförbundet STIBYS ett nytt 
kollektivavtal med Cervecería Hondureña SA, 
som ägs av Ab InBev. Avtalet gäller i tre år. 
STIBYS fick gehör i avtalet för sitt viktiga krav på 
fast anställning för 400 outsourcade arbetare. 
Efter åratal av osäkra anställningar får nu 
hundratals arbetare anställningstrygghet för 
första gången – och dessutom full tillgång till sina 
fackliga rättigheter. 

IUL hade uppmanat AB InBev och The Coca-
Cola Company (TCCC) att ingripa för att lösa de 
utdragna förhandlingarna i Honduras. Förbundet 
tackar IUL, IUL:s latinamerikanska region-
organisation och medlemsförbund i både Coca-
Cola och AB InBev för den konkreta solidaritet 
som visats och för att de hjälpt förbundet att 
diskutera deras frågor med Coca-Colas 
koncernledning i Atlanta. 

IUL arrangerade ett möte 9–10/9 2017 för fack 
med medlemmar i AB InBev på fem olika fabriker 
i Indien. Facken berättade om ett växande antal 
brott mot arbetsrätten sedan företaget köptes av 
SABMiller. Bland annat har företaget blandat sig i 
fackets verksamhet och försökt avskräcka facken 
från att träffas för att dela med sig av sina 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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erfarenheter och bygga landsomfattande 
solidaritetsnätverk. 

Förutom att skicka brev till AB InBev om 
problemen i Honduras och Sydkorea har IUL 
kontaktat företagets koncernledning och krävt 
att den ser till att AB InBev Indien respekterar 
de anställdas grundläggande rättigheter. IUL 
uppmanade AB InBev att göra vad de kan för 
att tvinga den lokala ledningen på fabriken i 
Sonipat att återanställa den avstängda 
fackföreningsordföranden, två fackligt aktiva 
och den sparkade generalsekreteraren, och att 
arbetsgivaren slutar trakassera fackets 
medlemmar. Vi har sagt till företaget att det 
måste se till att den lokala arbetsgivaren börjar 
förhandla i god tro med facken om 
kollektivavtal. 

Medlemmar i AB InBevs europeiska 
koncernråd från IUL-förbund i Tyskland, 
Luxemburg, Storbritannien, Belgien, Spanien, 
Frankrike och Nederländerna har tagit upp 
rättighetsbrotten i Indien med AB InBevs 
europeiska ledning och överlämnat IUL:s brev 
till AB InBevs europeiska zondirektör. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 31/8 organiserade IUL ett möte för 
Asahifack under den 27:e IUL-kongressen. IUL-
förbund med medlemmar på Asahi i Australien, 
Italien, Japan och Nederländerna diskuterade 
Asahis affärsstrategi i Europa i synnerhet, och 
hur lokala fackliga relationer med företaget kan 
utvidgas till internationell nivå. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett informellt möte med Carlsberg ägde rum på 
IUL:s huvudkontor i Genève 23/11. Samtalet 
fokuserade på problematiken kring de kvinnliga 
ölsäljarna och deras försämrade arbetsvillkor 
på Cambrew, Carlsbergs samföretag i 
Kambodja. IUL och Carlsberg fortsätter att 
utbyta information om Kambodja och att försöka 
hitta en rättvis lösning på de långvariga 
problemen. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-förbundet SYTBRANA som representerar 
Heinekenanställda på BRANA i Haiti kom 
nyligen överens med arbetsgivaren om att två 
fackmedlemmar som sparkades 2015 ska 
återanställas. De båda arbetarna återvände till 
jobbet 3/11 2017. 

Förbundet tror att det äntligen säkrat fullt 
erkännande från den lokala arbetsgivaren och 
tackar IUL och vår bryggeriavdelning i 

synnerhet och medlemsförbund på Heineken för 
att de alltid stått på dess sida i kampen för detta 
stora genombrott för BRANA:s anställda i Haiti. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Sedan undertecknande av det gemensamma 
åtagandet om förebyggande av sexuella 
trakasserier på Sodexo har IUL tagit fram en 
handbok (på engelska) för att hjälpa medlems-
förbund att tillämpa avtalet nationellt och lokalt. 
Handboken kommer snart att finnas även på 
andra språk. 

Vi ber medlemsförbunden att underrätta IUL:s 
sekretariat om när de tänker kontakta Sodexos 
lokala ledning om det gemensamma åtagandet. 
Då kan vi nämligen informera koncern-hr så att 
de ser till att den lokala Sodexoarbetsgivaren är 
förberedd på och välkomnar diskussionen med 
medlemsförbundet. 

På HRCT-fackgruppens styrelsemöte nyligen i 
Palma de Mallorca i Spanien beslutades det att 
det gemensamma åtagandet ska läggas till grund 
för en vidare kampanj mot sexuella trakasserier i 
sektorn och för att försöka åstadkomma liknande 
avtal med andra företag. 

Transnationella flygcateringjättar 
james.ritchie@iuf.org 

IUL och ITF höll ett möte om flygcatering i regi av 
amerikanska medlemsförbunden Unite Here och 
IBT (Teamsters) i Baltimore i USA 15-16/11. På 
mötets första dag berättade gräsrotsaktivister 
från hela USA om sin kamp för bättre lön, 
anställningstrygghet och arbetsmiljö i flygköken 
och i transporten av mat till flygplanen. Alla 
visade en stark vilja att bygga solidaritet lokalt 
och nationellt för att göra framsteg gentemot 
flygcateringföretagen, i synnerhet LSG Skychefs 
och Gate Gourmet. I samarbete med andra 
flygfack ska flygbolag göras till måltavlor vid 
behov i kampen för rättigheter och levnadslön. 

På dag två anslöt sig IUL- och ITF-förbund från 
Argentina, Danmark, Nederländerna, Storbritan-
nien, Italien, Indien och Nya Zeeland till mötet 
och började tillsammans med de amerikanska 
facken att bygga upp ett internationellt kontaktnät 
inom LSG Skychefs och Gate Gourmet. Grunden 
har lagts till ett internationellt flygcatering-
samarbete och en bredare grupp medlems-
förbund kommer att inbjudas att delta. 

En samordnad kampanj i USA för att 
åstadkomma medlemstillväxt och facklig styrka 
och bättre löner och villkor har dragit igång, och 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/SODEXO_sexual_harassement_A5_booklet_agreement_ONLINE.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
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IUL och medlemsförbunden kommer solidariskt 
att stödja kampanjen och utarbeta en 
uppsättning organiseringsprinciper som 
medlemsförbund kan tillämpa i respektive land. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s och Arlas ordinarie möte ägde rum i 
Köpenhamn 9/10. Framstegen i minimeringen 
av användningen av tillfällig arbetskraft i 
Tyskland bekräftades och Arla och de brittiska 
medlemsförbunden ska träffas igen för att 
diskutera användningen av inhyrd personal i 
Leeds. 

Arla var positiva till jämställdhetsarbete och det 
kommer att bli en viktig fråga på dagordningen 
på vårt nästa möte med företaget. 

Sancor 
james.ritchie@iuf.org 

Argentinas största mejerikooperativ Sancor har 
allvarliga ekonomiska problem och IUL:s 
argentinska medlemsförbund ATILRA 
arbetar hårt för att försöka rädda företaget och 
jobben. Trots förbundets konstruktiva insatser 
har den argentinska regeringen och 
konservativa krafter gått till politiskt angrepp 
mot IUL-förbundet, och IUL-kongressen 
uppmanade den argentinska regeringen att 
sluta attackera de fackliga rättigheterna och 
istället värna föreningsfriheten. 

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 

Australiska medlemsförbundet NUW är 
försiktigt positivt till Saputos köp av Murray 
Goulburn mitt i en våg av uppsägningar och 
nedläggningar när Australiens största 
mejerikooperativ försöker hindra sina 
leverantörer från att överge det till förmån för 
andra företag, i kölvattnet av en ekonomisk kris 
(på engelska). 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Internationella lägesrapporter 

Den 4/9 medverkade snabbmatsanställda 
världen över i IUL:s fjärde internationella dag 
för snabbmatsanställda, med aktioner som 
visade en kollektiv vilja att slåss mot de usla 
arbetsvillkoren och för bättre löner och fackliga 
rättigheter. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Den 4/9 la dessutom McDonald’s-anställda på 
två restauranger i sydöstra London i 
Storbritannien ner arbetet för att ge eftertryck åt 
sina krav. Det är första gången någonsin på 
brittiska McDonald’s. McDonald’s-personalen 
som organiseras av IUL-anslutna livsmedels-
arbetarförbundet BFAWU kräver en timlön på 10 
GBP, fackliga rättigheter och fackligt 
erkännande, samt stopp för nollkontrakt. 

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

IUL-avdelning för 
livsmedelsförädling bildad! 

Den 27:e IUL-kongressen godkände formellt 
inrättandet av en IUL-avdelning för 
livsmedelsförädling med inriktning på viktiga 
transnationella livsmedelsjättar och sektorsöver-
gripande frågor. IUL:s sekretariat arbetar just nu 
med att tillsammans med medlemsförbunden 
bygga upp och aktivera avdelningen. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

På IUL-kongressen i Genève hölls ett preliminärt 
möte för IUL-förbund med medlemmar på Cargill. 
Syftet var att skapa ett rum där 
medlemsförbunden kan diskutera sina problem 
på företaget, i synnerhet vad gäller organisering 
och avtalsförhandling. Nästa steg är bland annat 
att utarbeta verktyg för medlemsförbundens 
kommunikation med varandra, samt utredningar 
om företaget. Ett arbetsdokument om utredningar 
har därefter skickats till förbunden och IUL:s 
sekretariat planerar att hålla en telefonkonferens 
för arbetsgrupp Cargill i början av december. 

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

Danones köp av White Wave – som avsevärt 
breddade företagets närvaro på USA-
marknaden – slutfördes i början av 2017. När 
affären ägde rum var White Wave i USA i det 
närmaste utan facklig organisation. Dessförinnan 
hade alla Danones (som går under namnet 
Dannon i USA) anläggningar organiserats 
fackligt, utom en som drevs av Stoneyfield och 
som sedan såldes för att uppfylla 
konkurrenslagstiftningens krav i samband med 
köpet av White Wave. 

IUL:s sekretariat kontaktade Danones 
koncernledning och begärde att samtal mellan 
IUL-förbund i USA och Danones 
nordamerikanska koncernledning skulle påbörjas 
i syfte att se till att Dannons nu mycket talrikare 
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nordamerikanska personal får full tillgång till 
sina internationellt erkända rättigheter på 
arbetsplatsen, rättigheter som Danone bedyrar 
att det respekterar i hela världen. Samtalen 
pågår i skrivande stund. 

På koncernrådsmötet (CIC) i oktober 2017 
(mötet för fackombud från Danones 
verksamheter världen över) kretsade 
diskussionen kring den allt högre stressnivån. 
IUL-förbund presenterade ett antal 
stressrelaterade arbetsmiljö- och affärsrisker 
och Danone har bekräftat frågans betydelse 
och lovat att ta itu med stressproblematiken. 

Det mindre, strategiska halvårsmötet mellan 
Danone och IUL-förbundens grupp planeras 
äga rum 24-25/1 2018 i Paris. 

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

I september 2017 höll IUL:s sekretariat en 
internationell telefonkonferens för medlems-
förbund i Jacobs Douwe Egberts (JDE). 
Diskussionen rörde gemensamma problem 
kring organisering och avtalsförhandlingar i 
JDE. Arbetskraften är i allmänhet 
välorganiserad i JDE, men står inför en osäker 
framtid och en rad problem till följd av 
omstruktureringar. Nästa steg efter 
telefonkonferensen är bland annat att utarbeta 
verktyg för medlemsförbundens kommunikation 
och att organisera en andra telekonferens i 
början av december eller i januari 2018. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Arbetet med Kraft Heinz går vidare med stöd till 
medlemsförbunden rörande utredningar och 
kommunikation. Särskilt UFCW samarbetar 
genom sina avdelningar för Capital Stewardship 
och Strategic Resources med IUL:s sekretariat 
för att ta fram en personalenkät som IUL-
förbund ska låta sina medlemmar i Kraft Heinz 
svara på. Enkäten innehåller bland annat frågor 
om arbetsvillkoren inklusive arbetsmiljön, 
efterlevnaden av nationella och lokala regler, 
och investeringar i och utbildning av de 
anställda. I slutänden ska den ligga till grund för 
en kritisk granskning av företaget, riktad till 
allmänheten och investerarna. Kontakta IUL:s 
sekretariat för mer information 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Medlemmar från IUL-förbund som även ingår i 
Mondelēz europeiska koncernråd överlämnade 
IUL:s öppna brev till Mondelēz till företagets nya 
vd Dirk Van De Put. Brevet – som hittills 
undertecknats av 42 IUL-förbund – 
överlämnades till vd:n via Mondelēz-cheferna 
Hubert Weber och Andrew Gibson. Det öppna 
brevet är en kollektiv och gemensam plattform för 
och av Mondelēz-anställda och innehåller ett 
formellt krav på fackligt erkännande av IUL.  

Kontakta IUL:s sekretariat om ditt förbund har 
medlemmar i Mondelēz och ni fortfarande vill 
skriva under det öppna brevet. 

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

IUL höll sitt senaste formella möte med Nestlé 
3/10. IUL berättade om svårigheter som uppstått 
för medlemsförbund i Tyskland, Italien, Schweiz 
och Finland i samband med omstruktureringen 
av Nestlés samriskföretag inom glass, Froneri. 
Samriskföretaget har flaggat för nedläggningar 
och uppsägningar och sagt nej till samråd, 
informationsmöten och förhandlingar. 

IUL kräver nu att Froneri gör det möjligt för 
personalen att utnyttja sina rättigheter, inklusive 
rätten att gå med i facket och avtalsförhandla. 

IUL har bett Nestlé att omedelbart organisera ett 
möte mellan IUL:s sekretariat, drabbade 
medlemsförbund, Nestléföreträdare och Froneris 
globala hr-chef. 

Nestlé vägrar dock att delta i ett sådant möte och 
försöker nu distansera sig från samriskföretaget.  

Men för att uppfylla OECD:s riktlinjer måste 
företaget främja och skydda mänskliga rättigheter 
i hela sin verksamhetssfär och använda sitt 
inflytande för att rätta till eventuella 
missförhållanden på området. Gör företaget inte 
detta kommer IUL troligen att överlämna ett 
formellt klagomål mot Nestlé till OECD:s 
nationella kontaktpunkt i Schweiz. 

I skrivande stund har Froneri tagit en första 
kontakt med IUL – drygt tolv månader efter att vi 
genom Nestlé framförde vår begäran om ett 
sådant möte. 

I slutet av augusti informerades arbetarna på den 
före detta Nestléfabriken i Uelzen i Tyskland 
om att företaget planerar att skära i kostnaderna 
för att uppfylla vinstmålen. Förutom att 180 jobb 
försvinner – motsvarande 50 % av fabrikens 
anställda – vill företaget dra sig ur branschavtalet 
och ersätta det med ett företagsavtal för att på så 
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vis sänka lönerna och försämra förmånerna. 
Hittills har fyra förhandlingsrundor ägt rum utan 
att någon lösning är i sikte. NGG och dess 
medlemmar på Froneri går nu till motangrepp 
för att försvara sina rättigheter och har 
organiserat en strejk och en demonstration för 
att sätta kraft bakom sina krav. 

I slutet av september informerades arbetarna 
på den före detta Nestléfabriken i Parma i 
Italien om att företaget tänker lägga ner 
fabriken och säga upp 180 anställda. 
Arbetsgivaren vägrar att lyssna på fackens och 
de lokala myndigheternas förslag och står fast 
vid beslutet att stoppa produktionen i Parma 
och sparka personalen. Froneriarbetarna har 
med stöd av sina fackförbund FLAI-CGIL och 
UILA-UIL hållit ett permanent protestmöte på 
fabriksområdet sedan 7/11. 

Ytterligare ett möte inriktat på att garantera 
tillgången till rättigheter i Nestlés verksamhet i 
USA hölls 5/12 i Washington DC. I mötet deltog 
IUL:s sekretariat, våra nordamerikanska 
medlemsförbund och ledningen för Nestlé 
Nordamerika. 

IUL har begärt ett samtal om Nestlés 
leveranskedja för palmolja på nästa formella 
möte mellan IUL och Nestlé. 

Arbetsgruppen för Nestlé Business Excellence 
(NBE) – som består av medlemmar från 
Nestlés europeiska koncernråd – samman-
trädde 26/9 för att diskutera ett 
samförståndsavtal som utarbetats av facket 
rörande åtgärder som ska vidtas för att mildra 
effekterna NBE:s genomförande på jobben och 
arbetsvillkoren. NBE är ett program som syftar 
till att centralisera och förenkla stöd- och 
adminstrationsverksamheten. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

IUL och medlemsförbund höll tillsammans med 
en representant från IndustriAll sitt halvårsmöte 
med Unilever 27/9 i London, där IUL-teamet tog 
upp ett antal pågående och nya frågor som 
måste lösas. 

I Australien förvärrades en konflikt om 
förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med 
AMWU på Streets Ice Cream när arbetsgivaren 
förberedde en uppsägning av företagsavtalet 
och genom den australiska arbetsdomstolen 
ville införa ett generellt avtal, med avsevärt 
sämre löner och inga avtalsklausuler om 
övertalighet och användningen av inhyrd 
personal. IUL motsatte sig kraftfullt detta 
ensidiga angrepp på förhandlingsrätten och gav 
tydliga signaler om att vi tänkte ta strid för 
förbundet och dess rättigheter. Den 22/11 

meddelade AMWU att medlemmarna på Streets 
godkänt en lösning av konflikten, där företaget 
lovar att dra tillbaka sitt hot om att säga upp 
avtalet. 

IUL stödjer dessutom medlemsförbund som är i 
konflikt med lokala arbetsgivare i flera länder om 
företagets uraktlåtenhet – eller vägran – att 
tillhandahålla viktig information som behövs i 
avtalsförhandlingarna.IUL och Unilever beslutade 
att den pågående översynen av tillämpningen av 
avtalet om sexuella trakasserier ska utvidgas 
till att omfatta ett bredare samarbete om 
jämställdhet, vars konkreta detaljer just nu 
diskuteras.IUL fortsätter att trycka på för att 
Unilever ska kontakta sina leverantörer av te och 
palmolja för att underlätta direkta förhandlingar 
med IUL rörande missförhållanden som vi 
upptäckt på plantager. 

IUL ställde sig bakom FNV:s tvåveckors strejk i 
Nederländerna, vars avsikt var att backa upp 
förbundets krav på bättre pensions- och 
anställningsgarantier efter att fabriken i Oss 
(Unox, Knorr, Bertoli) såldes till Zwanenberg 
Food Group i juli. Enligt överenskommelsen med 
Zwanenberg behåller Unilever ägarskapet av 
varumärkena samt ansvaret för marknadsföring 
och distribution, medan Zwanenberg nu är de 
anställdas arbetsgivare – vilket betyder att de 
åker ur Unilevers pensionssystem. 

Fackförbund i Europa har genom Unilevers 
europeiska koncernråd organiserat offentliga 
aktioner och protester för att fästa 
uppmärksamhet på liknande hotbilder mot 
arbetarna i Unilevers påläggsdivision som är till 
salu, den eventuella nedläggningen av 
anläggningen i Norwich i Storbritannien, och den 
generellt alltmer pressade situationen efter den 
havererade affären med Kraft Heinz. 

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

Carlson-Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

NIHWU har gjort stora framsteg tack vare många 
års fokuserat arbete och har bland annat 
förbättrat löner, förmåner och anställnings-
trygghet, och kämpat för tillämpningen av ett 
branschomfattande dricksavtal. Förbundet har nu 
mer än fördubblat sitt medlemskap på Carlson 
Rezidors Radisson-hotell i Kathmandu. Den 18/8 
röstade 350 anställda på hotellet för att låta sig 
representeras av facket i avtalsförhandlingar. 
Med IUL:s uppbackning av kampanjen har 
NIHWU ökat antalet medlemmar från 45 till 116. 
Det räcker visserligen inte till den majoritet som 
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krävs för avtalsförhandlingar, men är en tydlig 
signal till arbetsgivaren om att facket har starkt 
stöd. Arbetsgivaren har erkänt fackföreningen 
som nu förhandlar med hotelledningen i 
samverkan med två andra fack. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

IUL organiserade ett arbetsmöte med Meliás 
koncernledning 6/11 i Palma de Mallorca. 
Sekretariatet och medlemsförbunden dog upp 
frågor inom ramarna för det globala avtalet, 
inklusive en översyn av utvecklingen i 
Storbritannien och formaliseringen av mötena 
mellan IUL och Meliá. 

IUL belyste den konkreta situationen för 
hotellstädare och föreslog en gemensam insats 
inom det globala ramverket för att höja ribban. 

Mötet undersökte även potentialen för 
gemensamt arbete mot sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. Vi håller medlemsförbunden 
informerade om utvecklingen på dessa 
områden. 

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

Jenny Marcos – en av ledarna för 
fackföreningen PEU på hotell Manila Peninsula 
i Filippinerna – har återanställts på sitt gamla 
jobb med full retroaktiv lön efter att ha sparkats 
2016 för att hon som fackligt aktiv stödde IUL:s 
globala kampanj för hotellstädare. 
Fackföreningarna på hotellet – som båda tillhör 
IUL-anslutna NUWHRAIN – har kämpat för att 
hon ska återanställas och försvarat de fackliga 
rättigheterna i regionen och internationellt med 
uppbackning av IUL. 

Förbundet tackar för de tusentals protestbrev 
som skickats till Peninsulas hotelledning som 
en del av IUL:s solidaritetsaktion. IUL följer 
utvecklingen på hotellet och kontrollerar att de 
fackliga rättigheterna respekteras. 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare 

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

På den 4:e globala aktionsveckan 9-15/10 
visade hotellstädare och deras fack återigen att 
de menar allvar med att arbetsvillkoren måste 
förbättras. Fackmedlemmar från alla världens 
hörn har ägnat veckan åt att sätta kraft bakom 
och förklara målen för kampanjen för säkra och 
värdiga jobb i en ständigt växande sektor som 

alltför ofta tjänar pengar på undermåliga 
arbetsvillkor. 

Demonstrationer, protestmöten, arbetsplats-
möten och workshoppar har belyst problem som 
outsourcing, sexuella trakasserier, orealistiska 
rumskvoter, avsaknaden av avtalsförhandlingar 
och behovet av förebyggande program för 
arbetshälsa. 

IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

HK Scan 
james.ritchie@iuf.org 

Anställda på HK Scans anläggning i Rakvere i 
Estland strejkade i två dygn i protest mot att 
deras redan låga löner inte höjts på flera år. 
Företaget svarade inledningsvis med att sparka 
tre av arbetarnas ledare, varav två nu har hittat 
nya jobb. 

När arbetarna återvände efter strejken bildade 
den fackförening och hotade med fler strejker. 
Fackföreningen tillhör industriarbetarförbundet 
IMTAL som i sin tur tillhör ESTONIA EAKL. 

Efter ett statlig medlingsingripande började 
företaget förhandla om lönerna och ytterligare 
samtal planerades 22/11. 

En delegation från vårt finska medlemsförbund 
SEL reste till Estland för att ge solidariskt stöd 
och har även varit i kontakt med HK Scan. SEL 
har nu fått garantier från företaget om att det 
respekterar organisationsrätten. 

På IUL:s begäran har många medlemsförbund i 
köttsektorn skickat solidaritetsbudskap till den 
nybildade fackföreningen. IUL kommer att ställa 
alla nödvändiga medel till förfogande för att bidra 
till att fackföreningen erkänns av företaget, slutför 
avtalsförhandlingarna, stärks och växer. 
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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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