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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Wilmar  
jorge.chullen@iuf.org 

Sexuella trakasserier som en hälsorisk och det 
fackliga arbetet med att förhindra dem stod i 
fokus för ett gemensamt program för 
lantarbetarfacket GAWU från Ghana och 
sockerplantagearbetarfacket KUSPAW från 
Kenya, medlemsförbund som representerar 
arbetstagare inom så kallade energigrödor: 
sockerrör för etanol och palmolja för biodiesel. 

7–12/3 deltog ett 20-tal GAWU-medlemmar från 
skydds- och kvinnokommittéerna och två 
kvinnliga ombud från KUSPAW i workshoppar 
som hölls i tre företag med starka transnationella 
band: Benso Oil Palm Plantation (BOPP), som 
ägs av Wilmar International; Twifo Oil Palm 
Plantation (TOPP), med Unilever som 
majoritetsägare; och Ghana Oil Palm 
Development Corp. (GOPDC), ett dotterbolag till 
Brysselbaserade Siat Group som har en 
omfattande palmoljeverksamhet i Afrika. Särskild 
uppmärksamhet ägnades åt situationen på 
BOPP, där den lokala GAWU-klubben och IUL:s 
globala program för socker och palmolja 
diskuterade arbetsmiljöförbättringar och sexuella 
trakasserier med arbetsgivaren. 

En rapport om sockersidan hos detta arbete finns 
på IUL:s hemsida för socker: Kenya and Ghana: 
Sharing and transferring experiences on 
preventing sexual harassment at the workplace. 

Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Två år efter att brittiska Associated British Food 
(ABF) blev helägare av Illovo Sugar tycks 
företaget mindre smidigt i sina förhandlingar. De 
årliga löneförhandlingarna i Illovo Sugars 
afrikanska verksamhet inleds ofta på Illovo Sugar 
i Malawi med plantagearbetarfacket SPAWUM 
och på Zambia Sugar i Zambia, Illovos 
flaggskeppsverksamhet på kontinenten, med 
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lantarbetarfacket NUPAAW. Förhandlingarna 
pågår fortfarande och det skiljer 9 
procentenheter mellan företagets och fackets 
bud för löneökningar. Inte heller har några 
framsteg gjorts vad gäller andra ekonomiska 
förmåner. På Zambia Sugar är det bara 3 
procentenheter som skiljer, men inte heller där 
har några framsteg skett rörande ekonomiska 
förmåner. Förhandlingarna på Zambia Sugar 
2017 gick till medling, vilket ledde till en 
löneökning på 2,5 %. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

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

Kampen för att bilda och tillhöra fria 
fackföreningar på Coca-Cola Amatil i 
Indonesien fortsätter att få internationellt 
fackligt stöd. Fack som representerar Coca-
Cola-anställda demonstrerade tillsammans med 
sina bundsförvanter utanför fabriksgrindarna på 
anläggningar i Guatemala, Haiti och Indonesien 
(alla länkar på engelska), och krävde att 
företaget tar itu med rättighetsbrotten i 
Indonesien. Det starka engagemanget för 
denna viktiga kamp blev också tydligt på IUL-
anslutna UFCW:s kongress i slutet av april. 

Den rapport om mänskliga rättigheter (på 
engelska) som The Coca-Cola Company 
(TCCC) nyligen publicerade kommer samtidigt 
som TCCC i stor skala åsidosätter de 
mänskliga rättigheterna på arbetsplatsen, i 
synnerhet rätten för alla som arbetar inom 
Coca-Cola-systemet att fritt bilda och gå med i 
fackföreningar och avtals-förhandla med 
arbetsgivaren. Läs mer om de allvarliga 
bristerna i rapporten här (på engelska). Här 
finns (på engelska) IUL:s pressmeddelande. 
Främja IUL-rapporten på era Facebooksidor 
och Twitterkonton och uppmana era fackliga 
pressavdelningar att sprida press-
meddelandet. 

På Coca-Cola-alliansens senaste möte 
uttrycktes djup oro över de ensidigt beslutade 
massuppsägningarna på Coca-Cola FEMSA, 
som drabbar drygt 400 säljare som tillhör IUL-
anslutna federationen för Cola-fack, FCCU, i 
Filippinerna. Alliansmedlemmarna skrev 
protestbrev till TCCC:s vd och uppmanade 
företaget att genast kontakta Coca-Cola 
FEMSA och förmå tapparen att dra tillbaka 
uppsägningarna och börja förhandla i god tro 
med FCCU om att minimera effekterna av den 
brutala omstruktureringen. FCCU tackar 
följande organisationer för visad solidaritet: 
RWDSU/UFCW-USA, Coca-Cola-facket-

Uruguay, Novoprof-Ryssland, STECSA-
Guatemala, Unifor-Kanada, UA ZENSEN och IUL 
JCC-Japan, IUL Latinamerika och IUL-EFFAT, 
Sydösteuropakontoren, CNTA i Brasilien, 
FESTSSABHRA i El Salvador, SICO i Colombia, 
FENAMUTRA i Dominikanska republiken, 
FUTATSCON i Nicaragua, Coca-Cola-facket i 
Ukraina, CSC-Belgien, Coca-Cola-tapparfacket i 
Indonesien, samt NGG i Tyskland. 

IUL:s team av medlemsförbund träffade 
TCCC:s koncernledning senast 19/4 2018 på 
företagets huvudkontor i Atlanta. På dagord-
ningen stod bland annat pågående problem kring 
anställningar och rättigheter i Spanien, Tyskland, 
Irland, Hongkong, Filippinerna, Japan, Brasilien, 
Haiti, Ukraina, USA och Kanada. Efter att 
avknoppningar och refranchising av verksam-
heten i USA, Kanada, Uruguay och Guatemala 
har TCCC nu återgått till ett system som är starkt 
präglat av franchising. IUL förväntar sig trots det 
att TCCC ska leva upp till sina åtaganden 
eftersom företaget säger sig efterleva 
internationella avtal och sina egna offentliga 
policybeslut. Därför krävs en effektiv dialog med 
tapparna för att lösa de aktuella problemen.  

IUL:s sekretariat deltog i TCCC:s bolagsstämma 
i Atlanta och uttryckte allvarlig oro över företagets 
första fristående rapport om mänskliga rättig-
heter. Sekretariatet påpekade att rapporten är 
missvisande och faktiskt blundar för företagets 
reella ansvar och plikter när det gäller att se till 
att tapparna respekterar rättigheterna för alla de 
kvinnor och män världen över som jobbar för 
dem med att tillverka och distribuera Coca-Colas 
produkter.  

IUL:s policyansvarige för dryckessektorn reste till 
Haiti för att undersöka de rättighetsbrott som 
begås där av den lokala Coca-Cola-tapparen. 
Arbetstagarna bildade fackklubben SYTBRA-
COUR i mars 2017 hos Coca-Cola-tapparen som 
ägs av Couronne Brewery. Sedan dess har de 
kämpat för de fackliga rättigheter som 
uttryckligen garanteras av Coca-Colas policy för 
arbetstagarnas rättigheter och internationella 
normer. Fyra av fackföreningens ledare har 
sparkats och företagets enda reaktion var att 
säga åt facket att välja ny ledning. IUL kräver att 
TCCC vidtar betydligt kraftfullare åtgärder för att 
lösa de pågående rättighetsbrotten och ta itu 
med de usla arbetsvillkoren i Haiti. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

IUL diskuterar fortfarande en rad frågor med 
PepsiCo som en uppföljning på det första mötet 
någonsin mellan en grupp IUL-förbund och 
PepsiCo:s koncernledning. Mötet ägde rum i 
Genève 23/2 2018. I Guatemala går samtalen 
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vidare om förhandlingar om ett nytt 
kollektivavtal och slopandet av beväpnade 
vakter på PepsiCo:s lastbilar för leverans och 
försäljning. I Honduras har PepsiCo gått med 
på att undersöka problematiken kring sin 
franchiseverksamhet och IUL:s kritik mot att 
företaget inte följer gällande lag.  

Klagomål framfördes angående mångfalden i 
Brasilien på mötet i februari i Genève, och 
PepsiCo har meddelat IUL att en omfattande 
mångfaldsplan har utarbetats men den tar tid 
att genomföra. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL har nyligen skickat två 
brev till AB InBev:s koncernledning och den 
lokala arbetsgivaren i Indien och uppmanat AB 
InBev att använda sitt inflytande för att tvinga 
den lokala arbetsgivaren på fabriken i Sonepat 
att återanställa de fyra fackliga ledare och 
medlemmar som avskedats där. IUL påminde 
dessutom AB InBev om att det enligt 
internationella regler är skyldigt att se till att 
arbetsgivaren på fabriken i Sonepat börjar 
förhandla i god tro om ett nytt kollektivavtal med 
facket HBLMU. 

Med yttersta oro mottog IUL meddelandet om 
att två av våra medlemsförbunds medlemmar 
attackerats och skadats 28/4. Misshandeln 
utfördes av ledningen för fuskfacket BMS, som 
försökt kidnappa den fackliga kampen genom 
att bilda en gul fackförening och kringgå den 
valda fackföreningen genom att lova fast 
anställning åt provanställda som stödjer BMS. 
IUL uppmanade AB InBev att göra allt i sin 
makt för att sätta stopp för våldet mot våra 
medlemmar och krävde än en gång att 
företaget ingriper och åtgärdar missför-
hållandena i Sonepat.  

Peruanska bryggerijätten Backus har gått till 
våldsam attack mot sina anställda och deras 
rättigheter sedan det köptes upp av AB InBev i 
slutet av 2016. Runt 1 500 arbetare har 
avskedats och ersatts av tillfälligt anställda. AB 
InBev har ensidigt skrotat delar av det 
kollektivavtal som nyligen slöts med IUL-
förbundet NUWPBJ och höjt veckoarbetstiden 
till 56 timmar över sju dygn, med tre arbetade 
söndagar i rad på en månad på fabriken i 
Motupe. Några fackledare som protesterade 
mot de påtvingade förändringarna har stängts 
av från jobbet och andra har hotats med 
uppsägning. På grund av den fientliga 
inställningen till fackets ledning och medlemmar 

utlyste förbundet en tvådagars landsomfattande 
strejk på företaget 11–12/4. 

IUL har bett medlemsförbund inom AB InBev att 
agera och bland annat skicka stödbrev till facket. 
Kontakta burcu.ayan@iuf.org så får du en 
brevmall på spanska och engelska till stöd för 
arbetarna på AB InBev och deras fack i Peru. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s bryggeriansvarige besökte SYTBRANA, en 
fackklubb som representerar Heineken-
anställda i Haiti. Fackledningen berättade att 
facket fått fler medlemmar efter att de förhandlat 
fram bättre förmåner med arbetsgivaren. Man 
förbereder sig nu för att börja förhandla om det 
första formella kollektivavtalet inom privat sektor i 
Haiti. SYTBRANA har bett om mer stöd från IUL, 
eftersom de har liten erfarenhet av förhandlingar. 
IUL kommer att vända sig till medlemsförbund 
och be dem hjälpa till att utbilda fackföreningen i 
förhandlingsteknik.  

CATERING/FLYGCATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Italienska medlemsförbunden Filcams-CGIL, 
Fisascat-CISL och UILTuCS har förhandlat med 
Sodexo Italiens ledning om tillämpningen av det 
nolltoleransåtagande för sexuella trakasserier 
som undertecknades av IUL och Sodexo på 
internationell nivå i juni 2017. Det italienska 
avtalet är det första landsomfattande 
tillämpningsprogrammet inom ramarna för det 
globala gemensamma åtagandet och kommer att 
ge arbetstagare ett effektivt skydd mot 
könsrelaterat våld. Enligt avtalet åtar sig 
medlemsförbunden och Sodexo att utbilda om 
sexuella trakasserier.  

United Airlines 
james.ritchie@iuf.org 

Inom flygcatering kampanjar IUL:s nord-
amerikanska medlemsförbund UNITE HERE, IBT 
och RWDSU för full kraft i USA för att bygga upp 
facket och höja flygcateringspersonalens löner, 
som är usla trots att flygbolagen gör 
rekordvinster.  

Ett viktigt organiseringsmål för UNITE HERE ÄR 
United Airlines som har direktanställd catering-
personal på ett antal storflygplatser. Trots starkt 
motstånd från United Airlines har 2 700 
cateringanställda begärt att få välja en 
fackförening och det finns alltså gott hopp om ett 
fack för företagets cateringarbetare. Sekretariatet 
diskuterar med medlemsförbund i USA hur 
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effektiva solidaritetsaktioner ska genomföras 
med en bredare grupp IUL-förbund inom 
flygcatering.  

MEJERI 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s mejeriavdelning 

Mejeriavdelningens styrgrupp sammanträdde 
i San Francisco i USA 12–13 mars. 
Medlemsförbunden uttryckte oro för hur ny 
teknik och klimatförändringar påverkar 
anställningstryggheten och bad sekretariatet att 
ta fram alternativ för hur de kan samråda och 
förhandla med transnationella företag för att 
skydda och främja anständiga jobb. 
Mejeriavdelningen godkände kongressens 
uppdrag att föra en dialog med transnationella 
företag om aktiviteter som främjar jämställdhet. 
Medlemsförbunden uppmanas att underrätta 
sekretariatet om eventuella kollektivavtals-
bestämmelser som främjar jämställdhet eller 
skyddar HBTQI-personers och migrant-
arbetares rättigheter. 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

IUL och Arla Foods höll sitt ordinarie 
halvårsmöte i Aarhus i Danmark 17/4. 
Företaget gick med på att börja förhandla med 
IUL om upprättandet av ett gemensamt åtagan-
de om nolltolerans för sexuella trakasserier 
samt rutiner för jämställdhetsrevision i syfte att 
höja andelen kvinnliga arbetare. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
Massimo.frattini@iuf.org 

Den 3/4 vann alliansen för respekt för 
snabbmatsarbetare (RESPECT) en viktig 
delseger i Filippinerna. Alliansen har länge 
kampanjat för snabbmatpersonalens rätt till 
anställningstrygghet och arbetsmarknads-
departementet i landet har nu beordrat Jollibee 
att förvandla 6 400 tillfälligt anställda till 
direktanställd fast arbetskraft. RESPECT kräver 
att beslutet omedelbart genomförs och vill att 
det ska tillämpas mer generellt på både 
företagsägda restauranger och franchise-
verksamhet, i alla snabbmatskedjor, inklusive 
McDonald’s.  

Tusentals snabbmatsarbetare i Filippinerna 
jobbar åt bemanningsföretag och har mängder 
av anställningsavtal, ofta i många år. De saknar 
anställningstrygghet, de är lätta att säga upp 
och har ingen möjlighet att utöva sina rättig-

heter eller försvara sig mot försenade löneut-
betalningar, orättvisa avdrag och lönestölder. 

KFC 
massimo.frattini@iuf.org 

Snabbmatsanställda på en av de största 
landsomfattande franchisekedjorna inom KFC i 
Thailand har tecknat sina första kollektivavtal. 
IUL-anslutna kock- och servitörsfacket Cooks 
& Servers Workers’ Union samt köks- och 
servitörsfacket Cuisine and Service Workers’ 
Union säkrade avsevärt bättre förmåner och 
arbetsvillkor för anställda på KFC-restauranger i 
hela landet. Förutom bättre förmåner ger avtalen 
erkännande av centrala fackliga rättigheter som 
rätten att företrädas fackligt i tvister eller 
klagomål, fackligt ingripande vid varningar och 
disciplinåtgärder, och betald facklig ledighet. De 
båda kollektivavtalen som undertecknats och 
formellt registrerats hos arbetsmarknads-
departementet är två av ytterst få avtal i privat 
sektor som innehåller sådana bestämmelser i 
Thailand, där föreningsfriheten och den kollektiva 
förhandlingsrätten är mycket begränsade. 

FISKERI 
kirill.buketov@iuf.org 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Internationella fackdelegater på IUL:s kött- och 
mejeriavdelningars styrmöten i San Francisco i 
USA visade sitt stöd för kampen för anständiga 
jobb på Phillips Seafood Indonesien genom att 
14/3 demonstrera utanför en av Phillips’ 
viktigaste detaljister i USA, CostCo. IUL:s 
generalsekreterare Sue Longley, IUL:s 
latinamerikanska regionsekreterare Gerardo 
Iglesias, IUL:s ordförande Mark Lauritsen, IUL:s 
biträdande generalsekreterare James Ritchie och 
fackliga företrädare från Nord- och Sydamerika, 
Europa, Australien och Nya Zeeland samlades 
utanför en av CostCo:s butiker i San Francisco 
och delade ut flygblad som informerar om de usla 
villkoren på företagets fabrik i Lampung i 
Indonesien, där facket i mer än två år krävt fast 
anställning åt drygt 100 kvinnor, som till största 
delen arbetat där utan avbrott i över 15 år. 

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

IUL:s avdelning för 
livsmedelsförädling  

IUL:s högsta styrande organ IUL-kongressen 
godkände formellt i augusti-september 2017 
inrättandet av en IUL-avdelning för livsmedels-
förädling. Styrgruppen för IUL:s avdelning för 
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livsmedelsförädling sammanträder för första 
gången 7–8/6 2018, för att diskutera vilka 
praktiska steg som måste tas för att förverkliga 

avdelningens uppdrag.Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL har börjat den fackliga kartläggningen av 
Barry Callebaut och dess verksamhet världen 
över. Syftet är att skapa ett internationellt 
facknätverk för medlemsförbund i Barry 
Callebaut. Om ditt förbund har medlemmar i 
Barry Callebaut och ni ännu inte kontaktats av 
IUL:s sekretariat eller det regionala IUL-
kontoret ska ni själva kontakta bägge och 
meddela oss om att ni har medlemmar i Barry 
Callebaut och är intresserade av att delta i ett 
internationellt nätverk för fack inom Barry 
Callebaut. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL:s sekretariat höll en internationell telefon-
konferens med Cargill-förbund i april 2018. 
Detta följde på ett första informellt möte, som 
ägde rum parallellt med IUL-kongressen i 
augusti 2017. De två viktigaste åtgärdsbesluten 
från telekonferensen i april 2018 är: (1) IUL-
förbund som så önskar ska till IUL:s sekretariat 
skicka in uppgift om vilket datum deras 
kollektivavtal upphör, så att vi kan fastställa när 
och hur medlemsförbunden kan hjälpa varandra 
ömsesidigt.  

(2) Förbund med medlemmar i Cargill ska i mejl 
berätta för IUL:s sekretariat om sina 
erfarenheter av att organisera i företaget – både 
det som var bra och dåligt. Uppgifterna 
sammanställs sedan i ett dokument som sprids 
till medlemsförbund i Cargill. 

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

IUL:s och Danones senaste globala dialogmöte 
ägde rum 20–21/3. På dagordningen stod bland 
annat en diskussion om granskningsprocessen 
för IUL:s och Danones avtal och besöket 
nyligen i USA, riskerna med beteendebaserad 
säkerhet, den ökade stressen på Danones 
arbetsplatser, samt behovet av stabilt facklig 
delaktighet i hanteringen av arbetsmiljöfrågor. 
Integrationen av nyförvärvade företag i USA 
(WhiteWave) och Västafrika (Fan Milk) ledde till 
diskussioner om kunskap om och tillgång till de 
rättigheter som garanteras av IUL:s och 
Danones avtal samt om olösta problem rörande 
avtalens efterlevnad i USA, Ryssland och 
Indonesien. Parterna beslutade att organisera 
ett möte i USA mellan Danones koncernledning 
och nordamerikanska hr-chefer och relevanta 

medlemsförbund och IUL. Även i Ryssland ska 
ett möte ordnas för en diskussion om vad som 
står i vägen för ett verkligt erkännande av facket. 

IUL ska utforma ett utkast till uppdaterat fackligt 
rättighetsavtal där hänsyn tas till de förbättringar 
av IUL:s normer som skett under åren sedan 
avtalet med Danone undertecknades. IUL och 
Danone beslutade att utarbeta ett avtalsutkast för 
hantering av hur Danone och IUL-förbunden 
gemensamt kan minimera effekterna av de allt 
snabbare tekniska förändringarna. 

IUL och Danone reste tillsammans till USA 6–8/3 
för avtalsöversyn. Bland annat besöktes en 
mejerifabrik som organiseras av BCTGM och en 
före detta WhiteWave-fabrik som organiseras av 
Teamsters.  

Som en direkt följd av medlemsförbundet FNV:s 
framgångsrika lokala förhandlingar utifrån IUL:s 
och Danones avtal om hållbara jobb och tillgång 
till rättigheter har 45 långtidsanställda 
kontraktsarbetare nu fått fast anställning på 
Danone-Nutricias forskningscentrum i 
Nederländerna. FNV tackar IUL för att vi lyft 
frågan med koncernledningen och slutit det 
viktiga avtalet om hållbara jobb och tillgång till 
rättigheter med Danone, vilket möjliggör och 
underlättar lokala förhandlingar som syftar till att 
minimera tillfälliga anställningar. 

Förbundet NUW i Yakult Australien började 
strejka på obestämd tid 19/3 för att sätta kraft 
bakom sina krav på 3 % i löneökning. Den 23/3 
vände sig Yakult Australien till högsta domstolen 
i landet för att försöka stoppa strejken och 
stämde de enskilda fackmedlemmarna på 
skadestånd. Danone är Yakults största aktie-
ägare och är representerat i styrelsen och IUL 
bad därför företaget att kontakta Yakults ledning i 
Australien och se till att Yakult Australien 
omedelbart och villkorslöst släpper skadestånds-
kraven på de enskilda medlemmarna. IUL skrev 
dessutom till ledningen för Yakult Japan med en 
liknande uppmaning och bad den även kräva att 
den lokala arbetsgivaren börjar förhandla i god 
tro med NUW. Som ett resultat av lokala aktioner 
och internationellt stöd fick NUW:s medlemmar 
på Yakult igenom det skäliga kravet på 3 % 
löneökning. 

Gruma/Mission Foods 
sarah.meyer@iuf.org 

Under 2017 kämpade arbetarna på Mission 
Foods i Pennsylvania i USA för att sluta ett 
första kollektivavtal med arbetsgivaren efter att 
ha organiserat företaget fackligt sedan 2006. 
Arbetsgivaren motarbetade facket genom att 
anlita specialistkonsulter, trakassera de aktiva 
och hålla meningslösa förhandlingssamtal om 
kollektivavtalet. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Ett år senare har arbetarna på Mission Foods 
nu röstat ja till ett treårigt kollektivavtal och 
officiellt anslutit sig till livsmedelsarbetar-
förbundet UFCW:s lokalavdelning 1776. Hela 
processen stöddes av IUL-förbund och deras 
medlemmar, bland annat AMWU:s arbetare på 
Mission Foods i Australien som enhälligt slöt 
upp bakom kamraterna på andra sidan världen i 
USA. 

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

IUL fortsätter sondera en heltäckande strategi 
för JDE:s yttersta moderföretag JAB Holdings 
och dess många rörelsedrivande dotterbolag. 
En internationell telekonferens med IUL-förbund 
från livsmedelsförädlings-, dryckes- och HRCT-
sektorerna ska organiseras i slutet av maj eller 
början av juni. På dagordningen står en 
diskussion om en eventuell gränsöverskridande 
samordning av de tre IUL-sektorerna inom JAB 
Holdings’ verksamhet. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Arbetet med Kraft Heinz går vidare med stöd till 
medlemsförbunden rörande utredningar och 
kommunikation. Särskilt UFCW har samarbetat 
genom sina avdelningar för Capital Stewardship 
och Strategic Resources med IUL:s sekretariat 
för att ta fram en personalenkät som IUL-
förbund har låtit sina medlemmar i Kraft Heinz 
besvara. Gensvaret på enkäten var mycket bra 
och sammanlagt 17 fullständigt ifyllda enkäter 
har inkommit från Australien, Nya Zeeland, 
Italien, Spanien, Storbritannien och USA. 
Arbetarna på anläggningarna som besvarat 
enkäten tillverkar en mängd produkter, till 
exempel djurmat, såser och frysta rätter.  

IUL:s sekretariat följer för tillfället upp enkäten 
för att samla in mer information om de 
gemensamma problem som enkätsvaren pekar 
på, bland annat en ökad användning av tillfällig 
eller inhyrd personal, allmänt minskade 
investeringar i personalen och utbildningar, 
samt negativa förändringar i hur KHC hanterar 
arbetsskador. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Medlemmar från IUL-förbund som även ingår i 
Mondelēz’ europeiska koncernråd överlämnade 
23/11 2017 via Mondelēz-cheferna Hubert 
Weber och Andrew Gibson IUL:s öppna brev till 
Mondelēz till företagets nya vd Dirk Van De Put. 
Brevet hade undertecknats av 42 IUL-förbund.  

Tack vare brevet ska nu IUL:s sekretariat i maj 
2018 ha ett första informellt möte med en 

medlem i Mondelēz’ globala team för ett samtal 
om nästa steg. 

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

Den lokala arbetsgivaren motarbetade en tid de 
anställdas försök att bilda en fackförening på 
Nestlés fabrik i Bangladesh. Efter förhandlingar 
mellan IUL:s regionsekretariat för Asien och Stilla 
havet och Nestlés regionledning anslogs 
emellertid ett uttalande på fabriken där arbets-
givaren ställde sig neutral i frågan. I uttalandet 
lovade arbetsgivaren och förmännen att varken 
yttra några åsikter om fackmedlemskap eller 
försöka påverka de anställdas åsikter på minsta 
vis. En stor del av arbetarna gick med i facket 
som nu är officiellt registrerat hos myndigheterna 
med 364 medlemmar. 

Organiseringen stöddes även lokalt av vårt 
bangladeshiska lantarbetarförbund BAFLF och 
den nya fackföreningen tackar IUL och alla andra 
som ställt sig bakom dem och deras nu 
framgångsrika kamp för att bilda ett fritt, 
demokratiskt fack. 

Efter ändringar i Brasiliens arbetsrätt 2017 som 
ledde till att det inte längre är obligatoriskt för 
arbetsgivaren att dra av den fackliga 
medlemsavgiften för anställda som tillhör en 
erkänd facklig struktur höll arbetarna på Nestlés 
fabrik i Cordeirópolis generalförsamling. En 
överväldigande majoritet (188 mot 9) röstade för 
att medlemsavgiften ska dras direkt från lönen 
och överföras till deras fackförening, STIAL – 
som tillhör livsmedelsarbetarförbundet i delstaten 
São Paulo, FETIASP. Fabriksledningen krävde 
dock att varje enskild arbetare meddelar hr-
avdelningen skriftligt om detta.  

IUL har informerat Nestlés koncernledning att 
arbetsgivaren enligt föreningsfriheten inte får 
lägga sig i fackets legitima och demokratiska 
beslutsprocesser. Den nya brasilianska arbets-
rätten upphäver visserligen det obligatoriska 
löneavdraget för fackmedlemskapsavgiften och 
gör det beroende av arbetstagarnas god-
kännande, men inget sägs om hur godkännandet 
ska ske. Företaget intar motsatt ståndpunkt och 
hävdar att Nestlé enligt den nya lagen måste ha 
varje enskild arbetstagares medgivande för att 
göra avdraget. I skrivande stund har en lokal 
arbetsdomstol beordrat Nestlé att göra avdraget 
eftersom något enskilt medgivande inte behövs.  

På Nestlés europeiska koncernråds styr-
gruppsmöte 5–6/3 godkände den europeiska 
företagsledningen fackets förslag till gemensamt 
uttalande om Nestlé Business Excellence 
(NBE). Dokumentet anger de åtgärder som ska 
vidtas i Nestlés verksamheter i Europa för att 

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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mildra NBE:s effekter på jobb och arbetsvillkor. 
Nestlé europeiska ledning har lovat att 
informera lokala arbetsgivare om riktlinjerna i 
dokumentet, som bland annat innehåller ett 
löfte om att främja lösningar som till exempel 
återanställning och frivillig pensionering eller 
avgång istället för uppsägning. Utbildning för 
nya uppgifter ska även erbjudas. En NBE-
arbetsgrupp ska kvartalsvis informeras om 
nedskärningarnas storlek i respektive land på 
grund av NBE. 

Styrgruppen godkände även ett uttalande 
rörande förändringar i Nestlés verksamhet till 
följd av ohållbara ekonomiska förväntningar 
från investerarna. Uppmaningen till ”hållbarhet 
och socialt ansvarstagande” påminner om den 
tidigare policyn för främjande av ”den goda 
cirkeln”, där fokus låg på investeringar i nya 
produkter och utveckling, forskning och 
innovation och utveckling av personalens 
kompetens. Detta har ersatts av skenande 
sparpaket och effektiviseringar vars enda syfte 
är att trilla ut som vinst för aktieägarna. Facken 
i europeiska Nestlé förväntar sig innovation och 
investeringar i personalen – inte det kortsiktiga 
tänkande som idag förespråkas av Nestlés 
ledning. Uttalandet slutar med ett löfte om full 
uppslutning bakom alla medlemsförbund i deras 
aktioner till försvar för Nestlés fortsatta 
hållbarhet. 

Olam Group 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL-förbundet Tekgıda-İş kämpar mot uppsäg-
ningen av nio fackligt aktiva som tillsammans 
med andra arbetare försöker bilda en 
fackförening på Olam Foods i Turkiet. IUL och 
medlemsförbunden NGG i Tyskland samt PAM 
och SEL i Finland har stöttat Tekgıda-İş genom 
att prata med Olam Groups kunder, bland annat 
Nestlé, Dr. Oetker, Ritter och Fazer Group. De 
har påpekat att företagen som kunder till Olam 
enligt OECD:s riktlinjer måste företagsbesiktiga 
sina leveranskedjor.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Ledningen för Unilever Pakistan fortsätter 
samarbetet med en korrumperad facklig 
organisation, där två av ledarna är åtalade. 
Arbetsgivaren vill med samarbetet marginali-
sera IUL-förbundet WUUP och sätta stopp för 
dess kollektiva förhandlingsrätt.  

Att säkra respekten för IUL:s medlemmar på 
Unilever i Pakistan står på dagordningen – 
tillsammans med andra rättighetsfrågor – för 
IUL:s och Unilevers halvårsmöte 4/5. 

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

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

Rättighetsbrott pågår på tre av Accors hotell i 
Indonesien, Burma och Filippinerna. 

På Sofitel Bali i Indonesien vägrar 
arbetsgivaren även efter att ha erkänt facket att 
föra meningsfulla förhandlingar med IUL-anslutna 
FSPM. Det är mycket vanligt att osäkra 
anställningar överutnyttjas. Personal jobbar i 
månader som daglönare, ett år eller mer som 
praktikanter – trots ordinarie arbetsuppgifter – 
och sedan ett år som kontraktsanställda. Ett fåtal 
lyckliga får sedan fast jobb, andra får det inte och 
återkommer som kontraktsarbetare. 

Den 9/11 ansökte 40 hotellanställda på The Lake 
Garden Nay Pyi Taw – MGallery i Burma om 
att registrera en fackförening i enlighet med den 
lokala lagstiftningen. Den 22/11 besökte en 
tjänsteman från arbetsmarknadsdepartementet 
hotellet för att bekräfta att alla villkor uppfyllts. 
Sedan dess har fackets ledare trakasserats. 
Hotellarbetsgivaren har träffat fackledarna en och 
en och frågat varför de bildat en fackförening. 
Fackordföranden och av medlemmarna fick 
uppsägningsbrev. Från november 2017 till första 
veckan i januari 2018 har sammanlagt tio 
fackmedlemmar – både tillfälligt och fast 
anställda – sagts upp eller inte fått sina avtal 
förlängda. 

Den 22/5 2017 yttrade sig arbetsmarknads-
departementet DOLE om Sofitel Philippine 
Plaza Manila och påtalade att arbetsvillkoren 
generellt var dåliga och att hotellet begick flera 
allvarliga arbetsmiljöbrott. Yttrandet gällde bland 
annat rumsstädningen: ”Tidskvoten för att städa 
ett rum är inte rimlig och arbetsgivaren bör 
försöka revidera städarnas respektive kvoter.” 
Yttrandet hänvisar också till den överdrivna 
användningen av inhyrd personal som jobbar 
med sådant som är ”direkt besläktat med Sofitels 
kärnverksamhet”, till exempel städning. I 
rapporten nämns olika missförhållanden som 
entreprenörerna gör sig skyldiga till samt 
användningen av kontraktsarbetare och inhyrda. 
Sedan rapporten presenterades i maj 2017 har 
arbetsgivaren inte gjort något för att hantera 
problemen. 

Sekretariatet har tagit upp detta med Accors 
koncernledning i Paris. Vi håller medlems-
förbunden underrättade om utvecklingen. 

Club Méditerranée 
massimo.frattini@iuf.org 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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I oktober förra året ersattes fackligt anslutna 
städare med inhyrd personal på hotell Club 
Med Florida. Vårt nordamerikanska medlems-
förbund Teamsters motsatte sig detta och slöt 
ett avtal med Club Med Sandpiper Bay, USA, 
22/3, som sätter en ny standard för 
användningen av inhyrd personal på det 
franska företaget. Enligt det ettåriga avtalet för 
110 Club Med-anställda ska företaget nio 
månader i förväg meddela facket om sina 
planer på att utkontraktera eventuella 
befattningar. Det innehåller även en retroaktiv 
löneökning, större pensionsavsättningar och ett 
klargörande att hotellet ska fortsätta med fria 
måltider för personalen. Avtalet kom efter att 
drygt 50 fackliga ombud undertecknat ett 
upprop å Teamsters’ vägnar, med kravet att 
Club Med Sandpiper Bays ledning skulle 
förhandla med facket i god tro. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Som ett första steg på vägen mot förhandlingar 
i frågan presenterade sekretariat efter samråd 
med berörda medlemsförbund ett diskussions-
underlag för företaget om förebyggande av 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Ett 
möte hölls med Meliás koncernledning 12/4 där 
texten diskuterades. Parterna kom överens om 
några modifieringar av utkastet och skrivningar 
om definitionerna. För att effektivisera den 
interna diskussionen åtog sig företaget att 
presentera ett nytt dokument med de överens-
komna modifieringarna och skicka det till IUL:s 
sekretariat. I samråd med berörda medlems-
förbund kommer vi att granska och ta ställning 
till företagets dokument och försöka nå ett avtal. 
IUL:s sekretariat har föreslagit lämpliga datum 
för företaget för det årliga granskningsmötet 
2018, som hålls i enlighet med IUL:s 
internationella ramavtal med Meliá. 

RIU Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 

På begäran av irländska medlemsförbundet 
SIPTU har sekretariatet tagit kontakt med RIU:s 
koncernledning för att diskutera avsaknaden av 
erkännande och dialog mellan facket och den 
lokala arbetsgivaren. Sekretariatet tog upp 
frågan med företaget på ett möte 12/4 och 
företaget gick med på att säga åt den lokala 
arbetsgivaren att träffa facket. Sekretariatet står 
i fortsatt kontakt med både medlemsförbundet 
och företaget och håller ett öga på 
utvecklingen. 

Hotellstädarkampanjen 

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

Den 9/3 godkände delstaten Kalifornien officiellt 
den arbetsmiljönorm för förebyggande av 
muskel- och skelettbesvär hos hotellstädare som 
Kaliforniens arbetsmiljönämnd beslutade införa 
tidigare i år. Enligt den kaliforniska arbets-
marknadsmyndigheten är det ”den första 
ergonomiska normen i landet som specialskrivits 
för att skydda hotellstädare”. Den träder i kraft 1 
juli och är resultatet av en kampanj som UNITE 
HERE inledde 2012. Enligt normen måste nu 
arbetsgivare i hotell- och logibranschen införa, 
tillämpa och upprätthålla ett effektivt program för 
förebyggande av muskel- och skelettbesvär med 
följande innehåll: 

 rutiner för att kartlägga och utvärdera 
städrelaterade riskfaktorer där arbets-
platsen bedöms i samråd med städarna 

 införande av rutiner för att utreda muskel- 
och skelettskador hos städare 

 metoder för att åtgärda påträffade 
riskfaktorer 

 utbildning av personal och chefer i säkra 
rutiner och kontroller, och en process för 
tidig skadeanmälan till arbetsgivaren.  

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s köttavdelning 

Köttavdelningens samordningsgrupp 
sammanträdde i San Francisco i USA 14–15/3. 

Temat anställningstryggheten under hotet av 
klimatförändringar och ny teknik var i fokus i 
köttavdelningens diskussioner, och i likhet med 
mejeriavdelningen uppmanade deltagarna 
sekretariatet att gå på djupet med policyarbetet 
och utveckla förhandlingsalternativ som skyddar 
jobben och främjar anständiga jobb. 

Jämställdhet och HBTQI-arbetstagares rättig-
heter ska införlivas i all verksamhet när 
avdelningens arbete går vidare. 

Utkast till kampanjmaterial om lyftnormer i 
fjäderfäsektorn presenterades och sekretariatet 
ombads vidareutveckla resursmaterialet och 
planera en omfattande kampanj till försvar för 
rättigheter och lyftnormer. 

mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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Sekretariatet ombads även att utforma en 
broschyr om antimikrobiell resistens och att 
använda den och andra frågor för att vid varje 
tillfälle peka på sambandet mellan arbetsmiljö 
och livsmedelssäkerhet. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s köttavdelning har beslutat att göra JBS till 
det primära målet för en kampanj för fackligt 
erkännande av IUL från en av de trans-
nationella köttjättarna. Erkännandet innebär att 
företaget erkänner IUL som företrädare för den 
stora majoriteten fackligt anslutna arbetstagare 
inom företaget och träffar IUL officiellt på 
koncernnivå för att diskutera frågor rörande 
rättigheterna för IUL-förbundens medlemmar 
och potentiella medlemmar. IUL-förbund i olika 
länder med medlemmar hos JBS ska i en 
samordnad aktion kräva att företaget erkänner 
IUL efter en inledande kontakt från 
sekretariatets sida. 

TOBAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

BAT 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Den 25/4 2018 deltog en delegation från FLOC 
och IUL i British American Tobaccos års-
stämma. Det var åttonde gången som FLOC 
var med på BAT:s stämma och påtalade 
missförhållanden i företagets leveranskedja. 
Det var dock första gången som FLOC träffade 
BAT som helägare till dotterbolaget Reynolds 
American. I ett privat möte efteråt med BAT:s 
högsta ledning övertalade FLOC:s ordförande 
Baldemar Velasquez företaget att underteckna 
ett samförståndsavtal där föreningsfriheten 
garanteras för lantarbetarna i hela BAT:s 
leveranskedja. Han uppmanade även BAT att 
justera sin prissättning så att odlarna kan 
erbjuda lantarbetarna bättre arbetsvillkor och 
skäliga löner. 

För att ge eftertryck åt kraven inledde FLOC en 
bojkott av Reynolds’ e-cigarettmärke (på 
engelska) VUSE i början av april. Fackligt 
aktiva i FLOC har tillsammans med 
meningsfränder demonstrerat i större 
amerikanska städer utanför närbutiker som 
säljer produkten. 

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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