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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 på melonfälten i Honduras. 
Konflikterna och de underliggande anklagelserna 
ledde till att Sumitomo/Fyffes 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. 

Samtalen fortsätter med Sumitomo, f d Fyffes-
ledningen och nu även ledningen på melon-
företaget SOL, som konflikten kretsar kring. 
Diskussionens fokus ligger därför till en början på 
Honduras. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Kampen för fria fackföreningar på Coca-Cola 
Amatil i Indonesien fortsätter att få internationellt 
fackligt stöd. IUL-förbund och deras 
bundsförvanter demonstrerade nyligen utanför 
Coca-Cola-fabriker i Guatemala, Pakistan och 
Filippinerna, och krävde att företaget tar sitt 
ansvar för rättighetsbrotten i Indonesien. IUL-
anslutna HRCT- och mejeriförbund, vårt 
egyptiska Mondelēz-förbund, IUL:s afrikanska 
och karibiska regionkommittéer, nordameri-
kanska medlemsförbund, franskspråkiga 
afrikanska Cola-förbund, de latinamerikanska 
Coca-Cola-arbetarnas federation och Cola-fack i 
Uruguay, Ukraina, Benin och USA (alla länkar på 
engelska) slöt upp bakom IUL:s internationella 
fackliga kampanj. 
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I Storbritannien demonstrerade medlemmar i 
IUL-anslutna Unite the Union och livsmedels-
arbetarförbundet BFAWU (på engelska) 15/12 
mot Coca-Colas jullastbilar i Milton Keynes och 
delade ut material från kampanjen ”Noll rätt” till 
allmänheten. I Tyskland organiserade IUL-
förbundet NGG flygbladsutdelning i Grimma (på 
engelska) kring Coca-Colas jullastbilar för att 
visa solidaritet med IUL:s globala kampanj mot 
noll rätt-systemet på Coca-Cola Amatil i 
Indonesien. 

Coca-Cola har visat 
hur noll rätt smakar på 
vinter-OS 2018 i 
Sydkorea. IUL-förbund 
i Sydkorea (på 
engelska) deltog i 
kampanjen för fria fack 
på Coca-Cola i 
Indonesien genom att 
peka på The Coca-
Cola Companys roll 
som en av 

huvudsponsorerna 
bakom vinter-OS i Sydkorea. 

Coca-Cola European Partners (CCEP) 
meddelade att företaget planerar att stänga en 
distributionscentral och en produktions-
anläggning i Storbritannien, vilket leder till att 
nästan 300 jobb försvinner. I Frankrike finns 
dessutom förslag på att 252 tjänster ska bort 
(10 % av arbetsstyrkan) på sju anläggningar, 
varav fem fabriker. IUL-medlemmar på Coca-
Cola-arbetsplatser världen över kommer att 
backa upp Coca-Cola-anställda och deras fack i 
Storbritannien och Frankrike i förhandlingar och 
eventuella åtgärder som de vidtar för att mildra 
effekterna av CCEP:s planer på nedläggning 
och omstrukturering av anläggningarna. 

IUL-medlemmar som deltog i ett globalt fackligt 
möte för Cola-anställda (på engelska) i Genève 
20–21/2 lovade att fortsätta stödja arbetarna på 
Coca-Cola Amatil i Indonesien. Mötet för Coca-
Cola Workers Alliance uttryckte även djup oro 
över ett ensidigt arbetsgivarbeslut om 
övertalighet på Coca-Cola FEMSA i 
Filippinerna. De föreslagna uppsägningarna 
drabbar 570 medlemmar i den fackliga Coca-
Cola-federationen FCCU. Alliansmedlemmarna 
uppmanade TCCC att omedelbart kontakta 
Coca-Cola FEMSA och övertala tapparen om 
att börja förhandla i god tro med FCCU om 
problemen bakom detta angrepp på jobben och 
de filippinska arbetstagarnas rättigheter, samt 
att se till att företaget lever upp till sina 
skyldigheter enligt OECD:s riktlinjer. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett första möte där en internationellt sammansatt 
grupp IUL-förbund och PepsiCo:s koncernledning 
ska diskutera en rad frågor ägde rum 23/2 2018 i 
Genève. Mötet följde på företagets 
överenskommelse med IUL om att lösa 
konflikterna i Indien och Pakistan. 

I Guatemala har företaget erkänt alla tre fack 
som företräder arbetarna i Frito-Lays produktion, 
försäljning och distribution, och förhandlingar om 
ett nytt kollektivavtal på produktionsanläggningen 
inleds i början av mars. Farhågor inför ändringar i 
säkerhetsrutinerna för säljpersonalen 
diskuterades. Företaget har föreslagit att de 
beväpnade vakterna ska bort från PepsiCo:s 
säljar- och leveransbilar och ersättas med 
geografiskt stationerad säkerhetspersonal som 
rycker ut vid behov. Facken ifrågasatte detta och 
ansåg att det sätter sälj- och leverans-
personalens säkerhet på spel. På mötet 
bekräftade PepsiCo:s internationella koncern-
ledning att inga förändringar görs innan den 
drabbade personalens fack diskuterat sina 
invändningar med arbetsgivaren lokalt. 

IUL-förbunden GMB och Unite the Union i 
Storbritannien motsätter sig den föreslagna 
nedläggningen av Norwichfabriken som drivs av 
Britvic, PepsiCo:s brittiska licenstappare, och 
produktionens utflyttning till olika platser i landet. 
Företrädare för GMB informerade PepsiCo-
ledningen om de sannolikt negativa konsekven-
serna en eventuell offentlig kampanj skulle ha för 
företagets image i landet, och bad företaget att 
uppmana Britvic att återvända till 
förhandlingsbordet. 

I Honduras påtalade ombud från IUL-anslutna 
STIBYS att ledningen på den lokala PepsiCo-
tapparen – en franchisetagare – brutit mot lagen. 
De berättade också att arbetsgivarens agerande 
är ett hot mot förhandlingsrätten och reser hinder 
i vägen för ett framtida kollektivavtal. PepsiCo:s 
koncernlednings företrädare lovade att under-
söka saken och återkomma med ett svar till IUL. 

Förutom landsspecifika problem kring mänskliga 
rättigheter och rättigheter på arbetsplatsen 
diskuterade IUL och PepsiCo allmänna 
koncernövergripande frågor, bland annat 
PepsiCo:s globala människorättspolicy, 
jämställdhet, HBTQI, arbetstagarnas rättigheter, 
sexuella trakasserier, konsekvenserna av ny 
teknik, samt IUL:s strategier för och erfarenheter 
av osäkra anställningar. Mejla 
burcu.ayan@iuf.org om du vill ha ett detaljerat 
mötesprotokoll och en åtgärdslista. 
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BRYGGERIER  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

I Indien bryter företaget om och 
om igen mot arbetsrätten, till exempel genom 
att lägga sig i fackets verksamhet och försvåra 
för olika fack att träffa varandra. Detta har bland 
annat lett till att fem fackligt aktiva sparkats 
efter företagets köp av SABMiller. IUL har 
kontaktat AB InBev och krävt att 
koncernledningen ingriper och ser till att AB 
InBev Indien respekterar de anställdas 
grundläggande fackliga och förhandlings-
relaterade rättigheter. AB InBev:s indiska 
ledning har svarat IUL att de endast ansvarar 
för att respektera ”grundläggande” juridiska och 
lokala normer. IUL har skickat ett andra brev till 
företaget och påmint om att de enligt OECD:s 
riktlinjer har en rad mer generella skyldigheter 
som går utöver efterlevnaden av lokala lagar.  

IUL har uppmanat AB InBev att använda sitt 
inflytande för att få den lokala ledningen på 
fabriken i Sonepat att återanställa de fem 
uppsagda fackligt aktiva och säkerställa att 
arbetstagarnas rättigheter respekteras, i 
synnerhet rätten att gå med i och företrädas av 
en fritt vald oberoende fackförening. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

I Australien har IUL-anslutna NUW tecknat 
avtal på Asahi-ägda flaskvattenfabriken i 
Albury-Wodonga efter en lång kampanj för att 
tvinga företaget att ordna fasta jobb för arbetare 
som tidigare satt fast i tillfälliga anställningar. 
Avtalet som gäller till maj 2020 skapar bland 
annat 14 nya tjänster på lagret och sex i 
produktionen. Dessutom inrättas en mekanism 
för uppföljning av tillfälliga anställningar på 
fabriken. 

Facket tackar alla dem som skickade 
protestbrev till företaget i samband med IUL:s 
internationella solidaritetskampanj i juni 2017. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

I Tyskland har Carlsberg sålt Holsten Brewery-
anläggningen i Altona, Hamburg, och avser nu 
att flytta sin produktion till en ny anläggning i 
Hamburg-Hausbruch. Enligt företagets planer 
försvinner 74 jobb inom produktion och logistik. 
IUL-anslutna NGG företräder anställda på 
Holsten-anläggningen i Hamburg och förbundet 
försöker för tillfället förhandlingsvägen minimera 
effekterna av nedskärningen. IUL har skrivit till 
Carlsbergs ledning och uppmanat ledningen för 

Carlsberg Tyskland och koncernledningen i 
Köpenhamn att informera NGG om sina 
eventuella planer för den nya fabriken och börja 
förhandla i god tro med förbundet om alla frågor 
kring nedskärningsplanerna. 

Efter ett första informellt möte med Carlsberg i 
Genève om problematiken kring de kvinnliga 
ölsäljarna på Cambrew, Carlsbergs samföretag i 
Kambodja, presenterade IUL ytterligare 
uppgifter om situationen i landet i ännu ett försök 
att få koncernledningen att ingripa och se till att 
de aktuella konflikterna kring arbetstagarnas 
rättigheter får en rättvis lösning. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Framstegen i Haiti som vi berättat om i tidigare 
nummer av TNF-info har fortsatt, inklusive det 
fördjupade erkännandet av IUL-förbundet 
SYTBRANA. I ett brev som fack och arbetsgivare 
gemensamt skickat till Heinekens globala ledning 
och IUL:s sekretariat anges ett antal viktiga 
förbättringar av villkoren till följd av lokala samtal 
mellan SYTBRANA och fabrikens ledning. I det 
gemensamma brevet bekräftas även att båda 
parter lovar att hålla liv i det förhållande av 
ömsesidig respekt som idag råder mellan fack 
och arbetsgivare. Naturligtvis återstår utmaningar 
men parterna är redan överens om bland annat 
följande förändringar: 

 En ny kafeteria för arbetarna. 

 Ett utbildningscenter och en vårdcentral 
ska byggas. 

 Tydlig och överenskommen 
tjänstegradering, där lön motsvarar 
tjänstegrad, vilket är normen i Heinekens 
verksamhet världen över. 

 Väsentliga förbättringar av skiftmönstren 
enligt tidigare förslag från SYTBRANA. 

Förbundet är idag övertygat om att det har 
arbetsgivarens fulla erkännande och tackar IUL, i 
synnerhet vår bryggeriavdelning och IUL:s 
medlemsförbund på Heineken, för att de troget 
stått vid dess sida när det säkrade detta 
genombrott för BRANA:s anställda och för 
arbetstagarna i allmänhet i Haiti, där det är 
alldeles för ovanligt med den här sortens respekt 
för fackföreningar. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s sekretariat och medlemsförbunden arbetar 
för att tillämpa IUL:s och Sodexos avtal om 
sexuella trakasserier och regelbundet följa upp 
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utvecklingen med företaget. IUL:s italienska 
medlemsförbund träffar inom kort Sodexo 
Italien och IUL ska hålla en kurs om avtalet 
med vårt belgiska förbund CSC Alimentation et 
Services. Medlemsförbund uppmanas kontakta 
sekretariatet för råd och stöd gällande 
tillämpningen av det gemensamma åtagandet. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
IUL:s mejeriavdelnings styrgrupp 
sammanträder 12–13/3 för att diskutera 
uppbyggnaden av en starkare facklig 
organisation inom företagen som en central 
faktor i stärkandet av mejeriavdelningen. 

Lactalis 

Ett företag som vi beslutat ägna större 
uppmärksamhet är Lactalis som har en 
aggressiv tillväxtstrategi genom förvärv. Under 
2016–17 lockoutade företaget arbetare i 
Melbourne (på engelska) och Echuca (på 
engelska) i Australien. Spanska 
medlemsförbund försökte förhindra en 
nedläggning (på engelska) när Lactalis vägrade 
sälja fabriken i Valladolid för att stänga ute 
konkurrenterna, vilket äventyrade jobben. 

Europeiska medlemsförbund försöker nu hitta 
en väg att tvinga Lactalis att ta sitt juridiska 
ansvar vad gäller inrättandet av ett europeiskt 
koncernråd, vilket företaget hittills vägrat göra. 

I december 2017 blev Lactalis indraget i en stor 
livsmedelssäkerhetskandal efter att franska 
spädbarn smittats av salmonella från barnmats-
produkter som tillverkats på fabriken i Craon i 
nordvästra Frankrike. Företaget dröjde med att 
återkalla produkterna. Enligt aktuella rapporter 
insjuknade 48 barn. Totalt återkallades 12 
miljoner lådor mjölkersättningspulver i 83 
länder. IUL-förbund i Frankrike är nu oroliga för 
att franska mejeriprodukters rykte har skadats 
långsiktigt av skandalen och att det kan ha 
konsekvenser för jobben. De befarar att Lactalis 
istället kommer att öka produktionen på 
nyförvärvade anläggningar i Tyskland. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Brittiska McDonald’s meddelade att lönerna 
höjs från 22/1 för alla anställda på direktägda 
restauranger. Det motsvarar ca en fjärdedel av 
företagets restauranger i Storbritannien. IUL-
anslutna BFAWU:s medlemmar hade 
dessförinnan strejkat 4/9 med krav på högre 
lön, fackligt erkännande, stopp för 

nollkontrakten och mobbningskulturen på 
McDonald’s. Förbundet välkomnar löneökningen 
och ser den som ett bevis för att arbetstagare 
kan vinna om de håller ihop. 

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

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

I september 2017 presenterade Danone Polen 
nedläggningen av en av företagets vatten-
tappningsfabriker och gav de anställda och deras 
fack SPSPOZ-Solidarnosc muntligt löfte om att 
samtliga skulle omplaceras till två närliggande 
vattenfabriker. Trots upprepade påstötningar från 
den fackliga kommittén på den drabbade fabriken 
vägrade Danone både att informera i skrift och 
förhandla i god tro med facket. Istället bekräftade 
arbetsgivaren endast tre månaders fortsatt 
anställning.  

IUL kontaktade då koncernledningen och efter 
Danones europeiska koncernråds (CIC) möte i 
oktober – då fackliga företrädare från Danone 
Polen fick tillfälle att träffa ledningen för Danones 
koncern-hr – rapporterade förbundet att regelrät-
ta förhandlingar inletts. I december nåddes en 
överenskommelse om organisationsföränd-
ringarna i samband med produktionsflytten. 

Fabriken lades ned och alla anställda 
omplacerades på andra fabriker med samma 
anställningsvillkor som tidigare.  

Som en direkt följd av de förhandlingar som hölls 
i enlighet med IUL:s och Danones avtal om 
hållbara jobb och tillgång till rättigheter 
identifierades 132 långtidsanställda kontrakts-
arbetare för överflyttning till fasta kontrakt hos 
Danone Nutricia Indonesien. Danones lokala 
ledning krävde dokument och ställde upp villkor 
för omvandlingen från tillfällig till fast anställning. 
Det bekräftades därefter att 94 av de 132 
uppfyllde alla villkoren och hade de relevanta 
dokumenten. Men arbetsgivaren meddelade 
sedan att endast 80 arbetare behövdes och 14 
av de 94 arbetarna friställdes. IUL bad Danone-
ledningen i Paris att kontakta den lokala 
arbetsgivaren i Indonesien och se till att den 
håller sig till den ursprungligen träffade 
överenskommelsen enligt vilken alla de 94 
arbetarna ska få fast anställning. Danone utreder 
nu den lokala situationen och har lovat att 
efterleva IUL:s och Danones avtal om hållbara 
jobb och tillgång till rättigheter. 

 

mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5063
http://www.iuf.org/w/?q=node/5448
http://www.iuf.org/w/?q=node/4945
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 5 

Det mindre, strategiska halvårsmötet mellan 
Danone och IUL-förbundens grupp äger rum 
20–21/3 2018 i Paris. Mejla burcu.ayan@iuf.org 
om du vill att IUL-gruppen lyfter eventuella 
problem i Danones verksamhet. 

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

I januari 2018 höll IUL en internationell 
telefonkonferens för att diskutera nästa steg i 
den internationella samordningen av JDE. Detta 
följde på tidigare telekonferenser, vilket vi 
berättat om i tidigare nummer av TNF-info.  

Ett viktigt fokus i den senaste konferensen var 
två större förvärv som gjorts av JAB Holdings, 
JDE:s moderföretag: 1) förvärvet av USA-
baserade Dr. Pepper Snapple Group för 18,7 
miljarder USD, och 2) förvärvet av Malaysia-
baserade OldTown Coffee för 361 miljoner 
USD.  

JAB Holdings är även majoritetsägare i 
företaget som driver Espresso House och 
Baresso Café samt i företaget som driver Peet’s 
Coffee and Tea, Caribou Coffee och Einstein 
Noah, och en ledande internationell återför-
säljare av premiumsötsaker, Krispy Kreme.  

Med tanke på företagets aggressiva expansion 
arbetar IUL-förbund nu på en strategi för att 
hantera moderföretaget och dess många 
dotterbolag. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Som vi berättade i TNF-info nr 34 pågår arbetet 
med den enkät för Kraft Heinz-anställda som 
IUL-förbund genomfört med sina medlemmar i 
Kraft Heinz. De enskilda arbetstagarna förblir 
anonyma. Slutdatum för inlämning av enkäten 
var ursprungligen 23/2 men har nu skjutits upp 
två veckor till fredag 9/3. 

För att vår kritik ska bli så bra som möjligt 
behöver vi så många enkätsvar som möjligt så 
att urvalet representerar maximalt många av 
facken och anläggningarna inom Kraft Heinz. 
Kontakta IUL:s sekretariat för mer information 
(sarah.meyer@iuf.org). 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Medlemmar från IUL-förbund, inklusive sådana 
som 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 23/11 i Zürich till vd:n via 
Mondelēz-cheferna Hubert Weber och Andrew 
Gibson. Brevet har uppenbarligen gjort starkt 

intryck på Mondelēz och företaget fortsätter att 
bearbeta innehållet. Företaget har lovat att svara 
inom kort, i synnerhet rörande Mondelēz’ och 
IUL:s framtida relation. 

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

IUL fick nyligen veta att det förekommit brott mot 
de mänskliga rättigheterna hos Nestlé i Malaysia 
sedan slutet av 2017. Med bara några dagars 
varsel tvångsomplacerades 23 arbetare till en 
annan Nestlé-fabrik. Deras protester ignorera-
des, inga samtal fördes, och självklart 
förhandlade arbetsgivaren aldrig med facket, 
FIEU. Arbetarnas nya jobb motsvarade varken 
deras kompetens eller erfarenhet. De fick ingen 
utbildning och ingen hänsyn togs till att den 
mycket längre resvägen till jobbet orsakade 
problem. Inga transporter erbjöds. På grund av 
förhållandena sa nio av arbetarna upp sig. Efter 
att IUL:s regionsekretariat för Asien och Stilla 
havet ingripit i ärendet kunde samtliga arbetare, 
inklusive de som sagt upp sig, återvända till sina 
tidigare jobb 12/2. 

Arbetsgruppen om Nestlé Business 
Excellence, NBE – som utgörs av medlemmar i 
Nestlés europeiska koncernråd – har överlämnat 
ett andra utkast till gemensamt uttalande om 
åtgärder för att mildra effekterna av NBE på jobb 
och arbetsvillkor. Dokumentet väntas bli klart på 
Nestlés europeiska koncernråds styrgruppsmöte 
5–6/3. Nestlé har konsekvent vägrat presentera 
några ungefärliga siffror för nedskärningar med 
koppling till NBE. Men i januari informerade 
Nestlé fackliga företrädare i Frankrike att 400 
jobb försvinner. 

I september 2017 presenterade Nestlé en 
”strategisk omorientering” av den dermatologiska 
divisionen, Galderma, vilket ledde till beskedet 
att FoU-centret i Frankrike med 500 anställda 
ska läggas ner. Slutligen hölls så 5/2 efter 
påtryckningar från IUL ett specialmöte om 
Nestlé-Galderma i Genève inom ramarna för 
Nestlés europeiska koncernråd. Den 9/2 reste 
nästan 200 anställda på forskningscentret med 
nattbuss från Frankrike för att demonstrera 
utanför Nestlés huvudkontor i Vevey i Schweiz. 
De backades upp av sitt förbund, FCE-CFDT, av 
FGA-CFDT som representerar Nestlés 
livsmedelsarbetare i Frankrike, och av 
schweiziska facket UNIA samt IUL:s sekretariat. 

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

Efter offentliggörandet i augusti och september 
2017 av omstruktureringsplanerna i många 
europeiska länder har IUL för att motarbeta 
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jobbslakten på Froneri mobiliserat stöd bland 
medlemsförbund på Nestlé, i synnerhet i 
Tyskland och Italien. En affisch togs fram och 
har använts av medlemsförbund som skickat 
solidaritetsfoton och stödbudskap. IUL har 
fortsatt att trycka på för att Nestlé ska ta sitt 
ansvar för de mänskliga rättigheterna på sitt 
samföretag och använda sitt inflytande för att 
tvinga Froneris ledning att träffa IUL. 

Aktionerna fortsatte på den f d Nestlé-fabriken i 
Uelzen i Tyskland, där Froneri föreslagit 
nedskärningar och enorma ändringar av 
anställningsvillkoren. På den f d Nestlé-fabriken 
i Parma i Italien som riskerade att läggas ned i 
slutet av 2017 höll arbetarna och deras fack 
FLAI-CGIL och UILA-UIL en tältdemonstration 
utanför fabriken 7/11. Den 29/11 reste 50 
arbetare och deras fackliga ombud med IUL:s 
hjälp till Schweiz där de tog sina protester till 
Nestlés huvudkontor i Vevey. De välkomnades 
av en delegation från det schweiziska förbundet 
UNIA, inklusive ett antal Nestlé-anställda, och 
en delegation från IUL. 

Ett möte ägde äntligen rum i slutet av november 
mellan Froneris globala hr-chef, IUL:s 
sekretariat och förtroendevalda från IUL-
förbund i Tyskland och Italien. 

Den 21/12 ledde den långa och svåra kampen 
för arbetarna på Nestlé-Froneris glassfabrik i 
Parma till en lösning för de 120 övertaliga 
arbetarna, en lösning vars detaljer företaget 
tidigare envist vägrat beakta eller förhandla om. 
I Tyskland pågår samtal mellan NGG och 
företaget om olika förslag rörande hanteringen 
av företagets planerade besparingar och 
omförhandling av kollektivavtalet.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

IUL organiserade stöd från Unilever-fack för 
FNV:s stridsåtgärder sedan företaget vägrat 
erbjuda bättre pensions- och anställnings-
garantier efter försäljningen av Oss-fabriken 
(Unox, Knorr, Bertoli) till Zwanenberg Food 
Group i juli 2017. FNV-medlemmarna röstade 
22/11 ja till ett avsevärt bättre paket för de över 
300 arbetarna efter att upprepade arbetsned-
läggelser i praktiken lamslagit produktionen. 

Den 11/1 publicerade IUL en detaljerad analys 
(på engelska) av finansieringen bakom affären 
där påläggsdivisionen såldes till 
riskkapitalbolaget KKR. KKR betalar 6,25 
miljarder EUR för Unilevers påläggsdivision och 
finansierar affären med lån som motsvarar 
nästan 83 % av priset, vilket kommer att vila 
tungt på de anställdas axlar. Facken måste 
kräva full insyn i finansieringen, som blir 

avgörande för hur avtalsförhandlingarna utformas 
framöver.  

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

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

I juli 2017 slöts ett avtal mellan IUL-förbundet 
SYNOVO och Ibis och Novotel Cotonous ledning 
i Benin, med garantier för jobben för personal 
som var tillfälligt friställd under hotellets 
renovering. Enligt avtalet 2017 skulle perioden av 
tillfälliga friställningar upphöra 7/1 2018. I början 
av januari fick vi av SYNOVO veta att hotellets 
direktör berättat att renoveringsarbetet ännu inte 
startat och skulle ta längre tid än beräknat. Den 
berörda personalen behövdes därför inte längre 
och de hade till 31/1 att själva säga upp sig, på 
villkor som förhandlades individuellt.  

Sekretariatet kontaktade Accors koncernledning 
och bad dem se till att den lokala arbetsgivaren i 
Benin börjar förhandla i god tro med SYNOVO 
om en lösning som garanterar att personalen 
som berörs av renoveringen inte drabbas av 
negativa konsekvenser. Vi håller medlemsför-
bunden underrättade om utvecklingen. 

Club Méditerranée 
massimo.frattini@iuf.org 

I oktober 2017 informerade Teamsters i USA 
sekretariatet om att ledningen på hotell 
Sandpiper Bay i Florida utan föregående samråd 
beslutat att sparka 15 städare – lojala trotjänare 
– och istället köpa in deras tjänster från en 
tredjepartsleverantör.  

Ett stöduttalande utfärdades av medlemmarna i 
ClubMeds europeiska koncernråd i december 
och ett upprop går nu runt bland ClubMeds 
personal där vd:n Henri Giscard d’Estaing och 
koncernledningen uppmanas att ingripa och se 
till att anläggningen börjar förhandla i god tro om 
jobben och de sociala villkoren. 

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

Enligt beslut på HRCT-fackgruppens senaste 
konferens och styrelsemöte ska Marriott göras till 
en av de främsta måltavlorna för samordnad 
facklig aktion. För att stärka den processen 
arrangerar sekretariatet ett möte för Marriott-fack 
3/5, där möjliga strategier och aktioner ska 
utformas för en global organiseringskampanj i 
syfte att höja medlemstalen och organisations-

mailto:peter.rossman@iuf.org
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mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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graden, samt med det ytterligare målet att få 
Marriott Corporation att globalt erkänna IUL. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Efter Meliá-mötet 6/11 i Palma de Mallorca har 
sekretariatet skissat på en gemensam stånd-
punkt beträffande sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. Texten sprids till berörda 
medlemsförbund innan den skickas till företaget 
för vidare diskussion. 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

IUL-medlemmar världen över genomför 
aktioner för att stoppa de omfattande sexuella 
trakasserier som anställda i hotell-, restaurang- 
och cateringsektorn utsätts för. 

Nordiska unionen för anställda i hotell-, 
restaurang, catering och turismsektorn (NU 
HRCT) – som samlar IUL-förbund i Finland, 
Island, Norge, Sverige och Danmark – har 
dragit igång kampanjen #notonthemenu för att 
sprida medvetenhet om de sexuella 
trakasseriernas omfattning i sektorerna och 
främja nolltolerans på arbetsplatsen. I Norge 
och Sverige har IUL-förbunden fått med 
arbetsgivarorganisationerna på tåget och 
försöker nu bredda samarbetet. 

Den 11/11 firade medlemmar i UNITE HERE i 
Chicago-området att kommunen infört den så 
kallade ”Bort med tassarna på med byxorna-
förordningen” för att skydda Chicagos 
hotellanställda. Enligt förordningen – som 
utformats och främjats av UNITE HERE 
Chicago Local 1 och Chicago Labour Council 
och deras politiska bundsförvanter – måste 
hotell ge all personal som arbetar ensamma i 
rum och toaletter tillgång till personlarm. 
Förordningen skyddar även hotellarbetare från 
hämndåtgärder när de anmäler gäster för 
sexuellt våld och ålägger hotellen att införa en 
policy mot sexuella trakasserier. 

En spansk hotellstädare och medlem i IUL-
anslutna FeSMC-UGT:s hotellsektion använde 
nyligen sitt deltagande i panelen på EU:s 
sociala toppmöte i Göteborg i Sverige för att 
berätta om den brutala verkligheten för dem 
som jobbar i den spanska och europeiska 
hotell- och restaurangsektorn. Hon fördömde 
den ekonomiska ”återhämtning” som 
basunerats ut av politiska högdjur i Spanien och 
Europa och sa att den leder till en permanent 

förlust av sociala rättigheter, mer ojämlikhet, 
ökad otrygghet och en större löneklyfta mellan 
könen. Hon talade av egen erfarenhet och 
beskrev bristen på rättigheter, dåliga löner, 
balansen mellan liv och arbete och de usla 
arbetsvillkor som präglar hotell- och restaurang-
sektorn i allmänhet och hotellstädarnas situation i 
synnerhet.  

Den 18 januari i Kalifornien i USA godkände den 
myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor 
enhälligt en konkret uppsättning normer som 
syftar till att minska arbetsskadorna för 
hotellstädare. IUL-anslutna UNITE HERE har 
kämpat för konkreta normer ända sedan 
förbundet vände sig till myndigheten med en 
begäran 2012. Enligt de nya normerna för 
förebyggande av muskel- och skelettskador hos 
hotellstädare måste hotell vidta åtgärder för att 
”rätta till eller minimera yrkesrisker som kan leda 
till muskel- och skelettskador för hotellstädare”, 
till exempel genom ”effektiva verktyg, 
utrustningar, apparater, arbetsrutiner och 
administrativa kontroller”. 

IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
IUL:s köttavdelnings samordningsgrupp 
sammanträder 14–15/3.  

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

Överst på dagordningen står ett samtal om hur 
IUL bäst kan försvara rättigheterna för 
medlemmar som jobbar på världens största 
köttförädlare, JBS. I Brasilien snubblar JBS från 
den ena korruptionsskandalen till den andra och 
säljer av tillgångar för att betala de enorma böter 
företaget fått i utbyte mot att det samarbetar med 
åklagaren för att rädda sina toppchefer från långa 
fängelsestraff. 

Efter uppgörelsen med åklagaren i en 
omfattande politisk mutskandal som ledde till 3,2 
miljarder USD i böter har toppdirektörerna 
Joesley och Wesley Batista befunnits skyldiga till 
att ha undanhållit information från åklagaren och 
åtalades därför för insiderhandel. De båda avgick 
som ordförande respektive vd för JBS. Styrelsen 
utsåg deras 84-åriga far José Batista Sobrinho till 
ny vd. Rapporten för tredje kvartalet som 
släpptes i november visar att vinsten rasat. IUL-
förbundens medlemmar oroar sig för att fabriker 
kan säljas av och eventuellt stängas. 
Besparingsåtgärderna för att betala böter för 
kriminalitet kan drabba våra medlemmars 
inkomster och äventyra arbetsmiljön. De 
anställda betalar priset för korruptionen i 
Brasilien med sjunkande levnadsstandard och 
politiskt förtryck. 

mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
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HK Scan 
james.ritchie@iuf.org 

Som vi berättade i förra numret av TNF-info 
spontanstrejkade slakteriarbetarna på Rakvere i 
Estland i oktober 2017 sedan arbetsgivaren – 
finska transnationella jätten HK Scan – 
upprepade gånger vägrat höja lönerna. 

Efter strejken organiserade sig arbetarna i det 
lokala facket IMTAL som tillhör estniska 
centralorganisationen EAKL. Facket började 
förhandla formellt med HK Scan men företaget 
har envist vägrat gå med på några 
löneökningar. Estniska staten erbjöd medling 
där det föreslogs en kompromiss, men även 
detta avvisades av arbetsgivaren. 

Ett sista försök att nå en förhandlingslösning 
misslyckades 1/2 och arbetarna inledde en ny 
strejk 6/2 trots hot och trakasserier från 
arbetsgivaren. Strejken pågår tillsvidare och i 
skrivande stund har inget genombrott skett. 

Vårt finska medlemsförbund SEL följer 
utvecklingen noga och stödjer de strejkande 
arbetarna med pengar och råd.  

HK Scan försöker krossa facket genom att 
upprätta alternativa ”representativa” strukturer 
och har förklarat att nya löneskalor ska 
fastställas ensidigt av företaget senare i år. 
Företagets vägran att erkänna facket och 
förhandla i god tro bryter mot OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. IUL har skrivit till 
företaget, påpekat överträdelserna och 
förbereder sig för att om så behövs överlämna 
ett klagomål till OECD. 

2 Sisters 
james.ritchie@iuf.org 

I oktober 2017 avslöjade grävande journalister 
på The Guardian och ITV en livsmedels-
säkerhetsskandal på 2 Sisters’ största 
kycklingförädlingsfabrik i West Bromwich i 
Storbritannien. Dokumentärfilm visar hur 
kyckling som ramlar ner på golvet läggs tillbaka 
på bandet och hur märkningen med slaktdatum 
för kycklingarna ändras. Livsmedelsverket 
utredde ärendet som även blev föremål för en 
utfrågning i parlamentet. Anläggningen 
öppnades igen i november efter att företaget 
utbildat personalen och övertygat stormark-
nadskedjorna om att det förbättrat sina rutiner 
och kontroller av livsmedelssäkerheten. IUL-
förbundet Unite the Union deltog aktivt i 
förhandlingarna med företaget om bättre rutiner 
och normer, hjälpte till med utbildning, medlade 
med myndigheterna och medverkade i 
utfrågningen. 

I februari meddelade 2 Sisters att det skulle 
lägga ned tre fabriker i Storbritannien. 900 jobb 
försvinner, men investeringar i andra anlägg-
ningar kan ge 1 000 nya jobb. Unite sa att de 
motsätter sig nedläggningarna och rapporterar 
att de anställda känner sig svikna efter att ha 
samarbetat med företaget i efterdyningarna av 
skandalen. 

I Tyskland har IUL-anslutna NGG slutfört svåra 
och långa förhandlingar om ett bransch-
omfattande kollektivavtal om minimiarbets-
villkor. Kollektivavtalet måste nu godkännas av 
förbundsdagen, eftersom avtalet innebär 
förändringar i den så kallade Utstationerings-
lagen som formulerar regler för migrantarbets-
kraft som ”utstationeras” i Tyskland från andra 
EU-länder. 

När kollektivavtalet godkänts blir minimilönen 9 
EUR plus ersättning för tid för omklädning, vilket 
totalt ger 9,11 EUR per timme. 

Kollektivavtalet inför även ett frivilligt system där 
heltidsanställda (35 timmar per vecka) kan spara 
extra inarbetade timmar i en ”arbetstidsbank”. 

Enligt en tysk lag från augusti 2017 måste 
värdföretaget (d v s Tönnies, Danish Crown, 
Vion) ta ansvar för sina anställda, även om de 
tekniskt sett tillhör underleverantörer. 

Trots dessa förbättringar av lagen på senare tid 
är anställningsvillkoren fortfarande usla för 
tusentals arbetare från Östeuropa som ännu 
oftast är anställda av underleverantörer som 
rutinmässigt snuvar dem på deras sociala 
förmåner och bryter mot deras rättigheter. 

Det senaste avtalet ingår i en långvarig och 
beslutsam kamp från NGG:s sida för rättvisa och 
globala normer i köttsektorn. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
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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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