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Innehåll 
Jordbruk: 

 Chiquita 

Drycker: 

 The Coca-Cola Company 

 PepsiCo/Frito-Lay 

 Refresco 

Bryggerier: 

 AB InBev 

 Carlsberg 

Catering: 

 Sodexo 

 Compass 

Snabbmat: 

 Burger King 

 McDonald’s 

 TGI Fridays 

Livsmedelsförädling: 

 Cargill 

 Danone 

 Jacobs Douwe Egberts (JDE) 

 Mondelēz 

 Nestlé 

 Unilever 

Hotellkedjor: 

 AccorHotels/AccorInvest 

 Marriott 

 Meliá 

 Hotellstädarkampanjen 

Kött: 

 HKScan 

Tobak: 

 Philip Morris International 

(PMI) 

 

 

 

 
 

JORDBRUK 
svetlana.boincean@iuf.org 

Chiquita 
svetlana.boincean@iuf.org 

Det ordinarie översynsmötet mellan Chiquita 
och IUL/COLSIBA ägde rum 17/9 i Costa Rica. 

På dagordningen stod bland annat en översyn av 
det pågående arbetet med jämställdhet och 
arbetsmiljö och hur de anställda påverkas av 
förändringarna i hamnen i Limon i Costa Rica, 
där en ny containerterminal tas i drift i februari 
2019. Mötet beslutade att lägga till frågan på 
dagordningen för de ordinarie mötena i Costa 
Rica mellan Sintracobal och Chiquita. 

Den fackliga sidan sade sig även vara orolig för 
att avtalsförhandlingarna är försenade i flera 
länder. Det beslutades att IUL/COLSIBA till nästa 
möte ska ta fram ett dokument om trender i 
avtalsförhandlingarna i Chiquitas verksamhet i 
Latinamerika och att mötet också ska titta 
närmare på vilka utbildningar i avtalsförhandling 
som kan underlätta för både lokala arbetsgivare 
och fack.  

Mötena 2019 hålls i Honduras under första 
halvåret och i Guatemala under andra halvåret. 
Utöver de ordinarie uppgifterna om kvinnors 
närvaro i arbetsstyrkan kommer Chiquita att på 
mötena i detalj presentera de anställnings-
kontrakt som används för kvinnor. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

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

IUL-förbund från alla sektorer fortsätter backa 
upp kampanjen ”Noll rätt” för fria och 
demokratiska fack och avtalsrätt för Coca-Colas 
anställda i Haiti, Indonesien, Irland, Filippinerna 
och USA. KLICKA HÄR (på engelska) för att 
skicka ett brev till The Coca-Cola Company och 
kräva att företaget åtgärdar det växande antalet 
rättighetsbrott i Coca-Cola-systemet. 

 

mailto:svetlana.boincean@iuf.org
mailto:svetlana.boincean@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1112
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Mobiliseringen mot angreppen på fria fack hos 
Coca-Cola Amatil i Indonesien går vidare och 
trappas upp. Den nyligen bildade paraply-
organisationen CCIWC samlar fyra fria fack och 
ifrågasätter företagets samarbete med SPSI, 
den landsomfattande fackliga struktur som 
skapades under militärdiktaturen. Medlem-
marna omvalde den sparkade fackordföranden 
Atra Narwanto som ordförande för 
fackföreningen SBCCD på företagets 
distributionscentral i Cibitung. Det är en tydlig 
signal från fackmedlemmarna att de inte ger 
upp kampen för att säkra sina kollektiva 
rättigheter och för att deras valda ledare ska 
återanställas. 

I Filippinerna kämpar IUL-förbund mot Coca-
Cola-tapparen FEMSA:s affärsmodell som 
bygger på jobbslakt, arbetsrättsöverträdelser 
och systematiska rättighetsbrott. Läs mer HÄR 
(på engelska). 

The Coca-Cola Company (TCCC) har tidigare 
stängt två direktägda, fackligt välorganiserade 
koncentratfabriker (den ”hemliga ingrediensen” i 
deras flaggskeppsprodukt) i Drogheda och Athy 
i Irland. Trots ett stort antal fackmedlemmar på 
den återstående koncentratfabriken i Ballina i 
grevskapet Mayo vägrar företaget att erkänna 
IUL-anslutna SIPTU. Vägran kvarstår även efter 
att den irländska arbetsdomstolen i september 
rekommenderat företaget att träffa SIPTU för 
förhandlingar om anställningsvillkoren för 
SIPTU:s växande medlemskår. IUL:s 
sekretariat skickade en undersökningsgrupp till 
fabriken i Ballina i början av juni för att utreda 
de pågående rättighetsbrotten där. Gruppen 
träffade SIPTU-medlemmar som bad om att få 
vara anonyma eftersom de annars utsätts för 
påtryckningar från arbetsgivaren för sitt fackliga 
engagemang. 

När Coca-Colas högsta koncernledning talade 
på Deutsche Banks globala konsument-
konferens i Paris 13/6 2018 protesterade IUL:s 
sekretariat och medlemmar från våra franska 
medlemsförbund FGTA-FO och FGA-CFDT och 
ställde sig bakom kampanjen ”Noll rätt” i 
konferenslokalen.  

STIBYS-medlemmar i Honduras har dessutom 
demonstrerat mot den ökande användningen av 
tillfällig arbetskraft på Coca-Colas tappare och 
ställt sig bakom IUL-kampanjen ”Noll rätt”.  

Den 13/8 genomförde medlemmar från IUL-
anslutna BCTGM från hela USA och UNITE 
HERE:s Las Vegas-klubb Local 226 under 
ledning av IUL:s ordförande Mark Lauritsen 
stödaktioner för kampanjen utanför Coca-Colas 
flaggskeppsbutik i Las Vegas. Läs mer här. 

Medlemsförbund – bland annat fack som 
representerar Coca-Cola-anställda världen över 
– demonstrerade tillsammans med personal från 
IUL:s internationella sekretariat under ledning av 
IUL:s generalsekreterare Sue Longley 13/9 på 
den Coca-Cola-sponsrade konferens om företa-
gande och mänskliga rättigheter som företaget 
höll på sitt globala huvudkontor i Atlanta. 
Aktionen avslutades med att IUL höll ett alter-
nativt människorättsmöte på två universitet i 
närheten, där fackligt aktiva från USA, Indo-
nesien och Filippinerna beskrev hur de kämpar 
för rättigheter på Coca-Cola. Läs mer här. 

Efter de lyckade demonstrationerna och mötena 
med studentgrupper i Atlanta berättade IUL-
medlemmar från Indonesien, Filippinerna och 
Haiti om TCCC:s rättighetsbrott i deras 
hemländer för IUL-medlemmar som jobbar på 
Coca-Cola i Boston och Philadelphia (på 
engelska). 

En internationell facklig delegation – där bland 
annat de sparkade ledarna för de fria facken på 
Coca-Cola Amatil i Indonesien ingick – besökte 
Kanada och träffade IUL-förbunden UFCW och 
UNIFOR (på engelska). IUL:s internationella 
kampanj-delegations Kanadaturné avslutades på 
årsmötet för kanadensiska läskedrycksfacket 
CSDWC i Halifax, Nova Scotia, där facket ställde 
sig bakom IUL-kampanjen ”Noll rätt”. 

I IUL-gruppen på IUL:s och Coca-Colas 
halvårsmöte på TCCC:s huvudkontor i Atlanta 
20/9 2018 deltog företrädare för de berörda 
facken i Indonesien, Filippinerna, USA och Haiti. 
Mötet behandlade de pågående rättighetsbrotten 
i Haiti, Indonesien, Irland, Filippinerna, Spanien 
och USA.  

IUL står fast vid kravet att TCCC lever upp till 
sina internationella mr-skyldigheter gentemot den 
direktanställda personalen i Irland och vidtar 
effektiva åtgärder för att säkra att tapparna i 
Haiti, Indonesien, USA, Spanien och Filippinerna 
gör likadant.  

IUL:s sekretariat har dessutom kontaktat Coca-
Cola och tapparen SOBOMA i Mauretanien och 
ställt sig bakom livsmedelsarbetarförbundet 
SNTIA, som kräver att företaget förklarar varför 
det lägger ner sin fabrik och sparkar alla 
anställda, och att det vidtar åtgärder för att mildra 
konsekvenserna för de drabbade arbetarna.  

Efter stora framsteg hos Coca-Colas tappare i 
Pakistan (som ägs av turkiska tapparen CCI) 
genomfördes en kurs om jämställdhet och om 
hur fler kvinnor ska anställas i Coca-Colas 
verksamhet i Istanbul 6/11 2018. I kursen deltog 
IUL-medlemmar från Pakistan och Turkiet. IUL:s 
sekretariat gjorde en minienkät med IUL-förbund 
som representerar anställda på Coca-Cola 

http://www.iuf.org/w/?q=node/6208
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6394
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6415
http://www.iuf.org/w/?q=node/6448
http://www.iuf.org/w/?q=node/6448
http://www.iuf.org/w/?q=node/6450
http://www.iuf.org/w/?q=node/6450
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Hellenic. Syftet var att stötta IUL-medlemmarna 
på Coca-Cola Ukraina i förhandlingarna om 
löner och villkor med en jämförelse av 
linjeförarnas lönegrader och 
arbetsbeskrivningar.  

IUL-förbund som ännu inte fått protokollet från 
det senaste mötet i IUL:s globala Coca-Cola-
allians kan beställa det från burcu.ayan@iuf-
org. 

PepsiCo/Frito-Lay  
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s sekretariat har skickat ut en jämställd-
hetsenkät till medlemsförbund som represen-
terar anställda på PepsiCo och Frito-Lay för att 
identifiera eventuellt diskriminerande personal-
politik. Enkäten är ett led i IUL:s arbete för att 
främja sysselsättning och jämställdhet för 
kvinnliga arbetstagare. Med hjälp av undersök-
ningsresultaten kommer IUL:s medlemmar att 
kunna ta upp konkreta jämställdhets- och 
diskrimineringsproblem med PepsiCos koncern-
ledning. Kontakta burcu.ayan@iuf.org om du vill 
ha ett exemplar av enkäten.  

IUL:s sekretariat har kontaktat PepsiCos 
koncernledning om de pågående rättighets-
brotten hos PepsiCo/Frito-Lays leverantör 
Cargill i Turkiet. PepsiCo/Frito-Lay har blivit 
tillsagda att de enligt OECD:s riktlinjer är 
skyldiga att genomföra en företagsbesiktning 
och tvinga leverantören att sluta bryta mot de 
mänskliga rättigheterna. 

Det andra mötet mellan IUL-förbund och 
PepsiCos koncernledning äger rum 14/11 i 
Washington i USA. En rapport och åtgärdslista 
från det första internationella mötet mellan IUL 
och PepsiCo 23/2 2018 i Genève samt 
rapporten från IUL:s fackliga nätverksmöte 
för PepsiCo och Frito-Lay – som föregick 
PepsiCo-mötet – kan beställas från 
burcu.ayan@iuf.org. 

I USA har anställda på Liberty Bottling 
Company – som representeras av IUL-anslutna 
Teamsters-klubben Local 830 i Philadelphia – 
godkänt ett nytt kollektivavtal. Läs mer här (på 
engelska).  

Förare, marknadsförare och lagerarbetare på 
Pepsi-Cola Bottling i USA – som tillhör 
Teamsters-klubben Local 683 – röstade med 
överväldigande majoritet ja till ett nytt 
kollektivavtal. 

Refresco 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s sekretariat har bett förbund med 
medlemmar på Refresco att kontakta ledningen 
för Refresco Tyskland och kräva att Refresco 
Tyskland fortsätter förhandla i god tro med IUL-
anslutna NGG om ett första kollektivavtal på 
fabrikerna i Erftstadt och Grünsfeld. På ingen av 
fabrikerna finns idag kollektivavtal, trots att NGG 
sedan gammalt har kollektivavtal med Refresco 
på två andra fabriker, i Calvörde (Sachsen-
Anhalt) och Herrath (Nordrhein-Westfalen). NGG 
tackar ACV-CSC i Belgien, Teamsters i USA, 
FNV i Nederländerna och Unite the Union i 
Storbritannien för deras försök att ta upp frågan 
med Refrescos ledning lokalt och på 
koncernnivå.  

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Ledningen för den globala 
bryggaren AB InBev:s fabrik i Sonepat i Indien 
fortsätter angripa de fackliga rättigheterna. De 
senaste två åren har den lokala arbetsgivaren 
vägrat förhandla om ett kollektivavtal med 
fackföreningen HBLM och istället ägnat sig åt 
trakasserier. De har stängt av fackligt aktiva från 
jobbet och sparkat fem demokratiskt valda 
fackledare, bland annat ordföranden och 
generalsekreteraren. KLICKA HÄR för att skicka 
ett brev till AB InBev (på engelska) och kräva att 
företaget stoppar de skenande rättighetsbrotten 
genom att återanställa – med fulla rättigheter – 
alla HBLM:s sparkade eller avstängda 
medlemmar och ledare och dra tillbaka de 
lögnaktiga polisanmälningarna mot 
fackledningen. Använd ditt förbunds 
Facebook- och Twitterkonton för att främja 
och berätta om IUL-kampanjen.  

Den fredliga demonstrationen för fackliga 
rättigheter och erkännande fortsätter utanför 
fabriksgrindarna. Den 6/9 hade demonstrationen 
utanför AB InBev:s Budweiserfabrik pågått i 200 
dagar utan avbrott. Fack från andra av AB 
InBev:s anläggningar och andra bryggeriföretag 
(på engelska) anslöt sig till protesten i solidaritet 
med HBLM, bland annat CFSWF i Kambodja, 
SJT-TL i Östtimor, IUL-anslutna Tekgıda-İş i 
Turkiet, Tjernihiv-avdelningen av PJSC SUN 
InBev i Ukraina och ACV-CSC i Belgien.  

Följande medlemmar i IUL:s bryggeriavdelning 
har dessutom kontaktat företaget: Tjernihiv-
avdelningen av PJSC SUN InBev i Ukraina, 
livsmedelsarbetarfederationen PFWF i Pakistan, 

mailto:burcu.ayan@iuf-org
mailto:burcu.ayan@iuf-org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6175
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
http://www.iuf.org/w/?q=node/6402
http://www.iuf.org/w/?q=node/6402


 4 

IUF-JCC i Japan, SETCa Liège FGTB och 
ABVV – FGTB HORVAL i Belgien, NGG i 
Tyskland, IUL:s latinamerikanska region å 
regionförbun-dens vägnar, AMWU:s 
förbundskontor i Australi-en, STIBYS i 
Honduras och UNIFOR i Kanada. 

Tillsammans med hela IUL:s bryggeriavdelning 
har dessa förbund uttalat sin fulla solidaritet 
med AB InBev:s anställda i Sonepat i Indien 
och deras fackförening. 

Bryggeriförbund – i synnerhet om ni har med-
lemmar på AB InBev – kan fortsätta att stötta 
HBLM:s ledare och medlemmar genom att  

 ta upp frågan med er lokala AB InBev-
ledning och informera IUL:s sekretariat om 
eventuella svar. 

 kräva att AB InBev omedelbart villkorslöst 
återanställer HBLM:s ledare och 
medlemmar. 

 fråga vilka åtgärder AB InBev i praktiken 
vidtar för att i god tro börja förhandla om ett 
nytt kollektivavtal med HBLM på fabriken i 
Sonepat. 

 informera era medlemmar om rättighets-
brotten i Indien genom att skriva ut och dela 
ut det här vykortet (på engelska) på AB 
InBev:s arbetsplatser i ert land. 

 organisera möten och demonstrationer 
o s v i solidaritet med HBLM:s ledning och 
skicka foton från dem till oss, något som vi 
vet att facket i Indien uppskattar. Klicka här 
(på engelska) för att ladda ner en banderoll 
som ni kan skriva ut och använda i 
solidaritetsaktioner och foton. 

 Klicka här för att ladda ner ett brev (på 
engelska) som ni kan skicka till AB InBev:s 
vd Carlos Brito, Jan Craps zondirektör 
Asien-Stillahavsregionen, och Ben Verhaert, 
AB InBev Indiens vd. Glöm inte att skicka 
kopia till burcu.ayan@iuf.org. Skicka även 
brevet till AB InBev:s vd Carlos Brito som 
fysiskt brev. 

Sedan peruanska bryggerijätten Backus 
köptes av AB InBev i slutet av 2016 har 
företaget häftigt angripit de anställdas grund-
läggande rättigheter. Företaget har sparkat 
nästan 1 500 anställda och ersatt dem med 
tillfällig personal som har mycket svårare att 
utnyttja sina rättigheter på arbetsplatsen.  

AB InBev har skrotat delar av kollektivavtalet 
med det IUL-anslutna peruanska Backus- och 
Johnston-facket och ensidigt höjt veckoarbets-
tiden på fabriken i Motupe till 56 timmar för sju 
dagar, inklusive söndagsarbete tre veckor i rad 

under en månad. 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 2018. 

Strejken stoppades av Backus (AB InBev) genom 
fler uppsägningar och påföljder. 

Företaget satte sedan ännu mer press på facket 
och dess generalsekreterare Luis Samán 
Cuenca genom att polisanmäla honom för påstått 
samarbete med terrorister i september. IUL-
förbund i Latinamerika och IUL-anslutna FGTB-
Horval i Belgien skrev brev till ledningen för 
Backus och AB InBev där de var skarpt kritiska 
till AB InBev:s trakasserier av fackliga ledare och 
personaluppsägningar, som samtliga utgör ett 
angrepp på fackets lagstadgade strejkrätt. IUL-
medlemmar utanför Peru uppmanade AB InBev 
och Backus att ta tillbaka polisanmälan mot 
generalsekreteraren och återanställa de 
sparkade arbetarna.  

Tack vare de lokala och internationella 
påtryckningarna har polisanmälan tagits tillbaka 
men företaget har ännu inte återanställt 
arbetarna som sas upp utan saklig grund. 
Företaget har inte heller börjat förhandla med 
IUL:s peruanska medlemsförbund om att äntligen 
upphöra med sina rättighetsbrott. 

Företagets ovan beskrivna agerande är ett 
allvarligt brott mot internationellt erkända normer 
för arbetstagares rättigheter, inte minst OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och ILO-

konventionerna 87 och 98. Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 14/6 2018 röstade IUL-anslutna NGG om 
fortsatta stridsåtgärder på Carlsbergägda 
Holsten-bryggeriet. 91,6 % av fackets medlem-
mar röstade ja i en konflikt om de anställdas 
sociala trygghet i samband med Holsten-
bryggeriets nedskärningar.  

Då den kollektiva förhandlingsrätten var hotad 
föreslog IUL ett möte med Carlsbergs 
koncernledning för att diskutera företagets 
hantering av omstruktureringen i Tyskland. 
Koncernledningen har inte svarat på förslaget.  

NGG har nu finaliserat ett avtal som ska mildra 
effekterna av Carlsbergs planer. Avtalet god-
kändes av nästan 90 % av de anställda och ger 
sysselsättningsgarantier till och med slutet av 
mars 2022, inga nedskärningar av fast anställd 
personal, samt en överenskommen gräns för 
outsourcing.  

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/052%20%20AB%20InBev%20India%20hand%20card-e.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/052%20AB%20InBev%20India%20banner.jpg
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/052%20IUF%20affiliate%20sample%20letter%20to%20AB%20InBev-e.doc
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Det årliga mötet mellan IUL och Sodexo hölls 
17/10. Sodexo har en ny vd. Denis Machuel, 
och en ny koncerndirektör för hr, Cathy 
Desquesses. Företaget har sagt att det tänker 
bygga vidare på våra tidigare framgångar och 
förnya dialog-processen. Mötet beslutade att 
IUL och Sodexo fortsätter samarbeta om 
sexuella trakasserier inom ramarna för det 
gemensamma åtagande som undertecknades 
2017 och stärker insatserna för jämställdhet 
och mångfald. 

IUL poängterade att det är Sodexos skyldighet 
att investera i kompetenshöjande utbildningar 
och förhandla med medlemsförbunden för att 
minimera effekterna av ändringar i personalpo-
litik och arbetsrutiner som en följd av ny teknik. 

De transnationella företagens skyldighet att 
genomföra människorättsinriktade företags-
besiktningar diskuterades grundligt, inklusive 
nya rättsliga förpliktelser i samband med den 
franska lagen om aktsamhetsplikt (devoir de 
vigilance). IUL följer efterlevnaden, inte minst 
vad gäller utvecklingen av rättspraxis. 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Chartwell – ett dotterbolag till Compass i USA – 
bad polisen på Texasuniversitetet i Dallas att 
avhysa IUL-anslutna UFCW:s lokalombudsmän 
från universitetsområdet som ett led i företagets 
strategi för att ”undvika facket”. 

När förbundet erbjöd anställda på Compass att 
bli medlemmar reagerade den lokala 
arbetsgivaren med att dela ut information som 
skulle avskräcka personalen från att gå med i 
facket, bland annat med felaktiga påståenden 
om vad fackmedlemskap innebär. 

Efter påstötningar från IUL:s sekretariat på 
företaget på internationell nivå och förhand-
lingar mellan UFCW och nordamerikanska 
Compass beordrades den lokala arbetsgivaren 
att sluta försöka övertala personalen att inte gå 
med i facket. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 
På ett möte för IUL:s snabbmatssektor 3/10 
diskuterades McDonald’s, TGI Fridays och 
Burger King. Mötet hölls i London, i regi av 
våra brittiska medlemsförbund Unite the Union 
och Bakers Union. IUL-förbund som 

representerar snabbmatsanställda i Argentina, 
Barbados, Belgien, Brasilien, Kanada, USA, 
Colombia, Frankrike, Tyskland, Indonesien, 
Italien, Nya Zeeland (via Skype), Spanien, 
Thailand och Skandinavien samlades för att dela 
erfarenheter och diskutera strategi. 

Nästa dag, 4/10, var den internationella dagen 
för snabbmatsanställda, med strejker på TGI 
Fridays, McDonald’s och brittiska pubkedjan 
Wetherspoon och två demonstratio-ner i London 
och flera andra i andra brittiska städer.  

Deltagarna på strategimötet dagen innan anslöt 
sig till demonstrationerna i London och uttalade 
sitt stöd för strejkvågen på snabbmats-
restauranger i städer över hela USA.  

I region Asien/Stillahavet visade bland annat IUL-
förbund i Hongkong, Indonesien och Filippinerna 
sitt stöd för den globala kampen för 
snabbmatsarbetarnas rättigheter, medan fackligt 
aktiva och Burger King-personal i Spanien 
demonstrerade mot uppsägningarna nyligen av 
fackmedlemmar och aktivister. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL och ITUC har begärt ett akut möte med ILO:s 
generaldirektör för en diskussion om företags-
samarbeten, efter att ILO beslutat inleda ett 
samarbete med snabbmatsjätten McDonald’s 
inom ramarna för det globala initiativet för 
anständiga jobb för unga. Deltagarna på 
strategimötet och styrelsen för IUL:s HRCT-
fackgrupp är uttalat kritiska till detta. 

Den 4/10 gick snabbmatsarbetare i Chicago ut i 
strejk och demonstrerade utanför McDonald’s 
huvudkontor, där ett 50-tal av dem anhölls. Även 
i Milwaukee la de anställda ner arbetet och 
stängde en McDonald’s-restaurang. Deras 
aktioner följde på arbetsnedläggelser hos 
McDonald’s två dagar tidigare i Flint och Detroit, 
där demonstranter också anhölls. 

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

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

14 fackligt aktiva och medlemmar i IUL-förbundet 
Tekgida-İş – även kända under hashtaggen 
#TheCargill14 – sparkades utan saklig grund från 
sina jobb 17/4 2018, när de organiserade en 
fackförening på Cargill i Bursa-Orhangazi i 
Turkiet. De 14 uppsägningarna följde efter att sju 
andra anställda sparkats av Cargills ledning på 
fabriken i Bursa-Orhangazi under 2012, 2014 och 
2015, bara för att de varit aktiva facket. Turkiets 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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högsta domstol dömde till de anställdas fördel i 
vart och ett av de sju fallen.  

Den 17/10 hade de 14 på Cargills protestaktion 
pågått i 184 dagar – och den fortsätter. Som ett 
led i aktionen följdes de 14 arbetarnas protest-
marsch – de gick 115 kilometer från fabriken i 
Bursa-Orhangazi till företagets huvudkontor i 
Turkiet och spred sitt budskap över hela landet 
– upp med en stor demonstration 18/9 utanför 
företagets turkiska högkvarter. Företrädare för 
IUL:s sekretariat deltog i demonstrationen 18/9. 

IUL-förbund från hela världen har kontaktat 
Cargill och uttalat sitt stöd för de 14 turkiska 
arbetarna som sparkades när de utövade sin 
föreningsfrihet. IUL och våra medlemsförbund 
fortsätter med våra aktioner tills situationen på 
Cargill i Turkiet fått en positiv lösning. 

Om du inte skrivit under solidaritetsaktionen för 
de 14 på Cargill och krävt att de återanställs 
kan du göra det här.  

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

Anställda på Danone Aquas fabrik i Subang i 
Indonesien bildade en fri fackförening i april 
och fick ett registreringsbevis från myndig-
heterna i maj 2018. Ledningen för Danone 
Indonesien vägrade att göra löneavdrag för 
medlemmarnas fackföreningsavgift och började 
sprida rykten på orten att fria fack var skadliga 
och riskerade att splittra samhället. IUL:s 
sekretariat bad ledningen på Danones huvud-
kontor att kontakta den lokala arbetsgivaren i 
Indonesien och se till att Danone Indonesien 
slutar skrämma upp ortsbefolkningen och ställa 
till det för våra medlemmar.  

Efter lokala och internationella påtryckningar 
erkände ledningen för Danone Indonesien 
facket och slutade obstruera och sprida rykten 
på orten. Med IUL:s och Danones avtal om 
hållbara jobb och tillgång till rättigheter som 
utgångs-punkt och som en direkt följd av 
framgångsrika lokala förhandlingar mellan IUL-
anslutna CCAS/ACV-CSC och ledningen för 
Danone Leuven har ett lokalt avtal för fabriken i 
Rotselaar nu undertecknats i Belgien. Avtalet 
säkrar företagets kontinuerliga engagemang för 
hållbara jobb. Enligt avtalet ska inhyrd personal 
efter sex månader anställas av Danone på 
tidsbegränsade kontrakt. ACV-CSC tackar IUL 
för att vi lyft frågan med koncernledningen och 
slutit det viktiga avtalet om hållbara jobb och 
tillgång till rättigheter med Danone. Enligt IUL-
avtalet med Danone ska parterna lokalt 
förhandla om en begränsning av tillfälligjobb, 
vilket öppnade vägen till ett lokalt avtal för 
CCAS/ACV-CSC. 

På Danones europeiska koncernråds möte i 
oktober 2018 kretsade samtalet kring effekten av 
avtalen mellan IUL och Danone i USA, Ryssland 
och Indonesien. Rent konkret diskute-rades 
hinder för meningsfullt fackligt erkännan-de och 
tillgång till de rättigheter som garanteras i IUL:s 
och Danones avtal i Ryssland och Indonesien. 
Presentationerna gällde arbetshälso-avtalet i 
Frankrike, avtalet i Rotselaar i Belgien, den 
minskade användningen av tillfällig arbets-kraft i 
Bierun i Polen, samt den dialog mellan fack och 
arbetsgivare som åtföljde moderniseringen av en 
gammal fabrik i Nederländerna.  

Ett strategiskt halvårsmöte mellan IUL och 
Danone hålls i Paris 19-20/12. Viktiga frågor som 
ska diskuteras på mötet är bland annat 
efterlevnaden av IUL:s och Danones avtal i 
Danones internationella verksamhet samt 
gemensamma företagsbesiktningar för att 
effektivt kontrollera efterlevnaden. 

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

IUL sammankallade ett planeringsmöte för Jacob 
Douwe Egberts (JDE)/JAB Holding 8/10 i 
Amsterdam, Nederländerna, i regi av FNV.  

JAB Holding Company är ett holdingbolag, ett 
privat investmentbolag, som snabbt blir allt 
viktigare i IUL:s sektorer, i synnerhet inom 
HRCT, livsmedelsförädling och drycker. JDE 
tillverkar välkända kaffevarumärken som Jacobs, 
Tassimo, Moccona, Senseo, L’OR, Douwe 
Egberts, Kenco, Pilão och Gevalia. I JAB Holding 
ingår dessutom ett flertal kafékedjor: Espresso 
House, Baresso, Peet’s Coffee, Caribou, Einstein 
Noah, Krispy Kreme, Pret a Manger och Panera. 
En stor fusion genomfördes också nyligen mellan 
företagets Keurig Green Mountain och Dr Pepper 
Snapple Group.  

Det finns två huvudsakliga problemområden 
inom Jacob Douwe Egberts:  

1. JDE:s ensidiga uppsägning av kollektivavtalet 
med NGG på JDE:s administrativa kontor i 
Bremen, Tyskland, vilket är en rättighets-
fråga.  

2. Den planerade nedläggningen av JDE:s 
anläggning i Andezeno i Italien.  

IUL och medlemsförbunden i JAB Holding/JDE 
beslutade att om möjligt stödja varandra när 
problem uppstår. 

http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6302
mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6453
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6453
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Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Fackliga företrädare från 18 förbund, tretton 
länder och sex kontinenter samlades i Bryssel 
5-6/9 för att planera aktioner för att rädda 
medlemmarnas framtid i Mondelēz. Högst på 
dagordningen stod försvaret av fackliga 
rättigheter, kampen mot jobbslakt och ett stopp 
för osäkra anställningar. 

Sedan förra numret av TNF-info har två 
allvarliga fall av rättighetsbrott ägt rum på 
Mondelēz.  

I Swaziland la sig den lokala Mondelēz-
ledningen i fackets inre angelägenheter för IUL-
anslutna ATUSWA. Arbetsgivaren begränsade 
dessutom fackets tillträde till anläggningen och 
stödde en gul fackförening i ett försök att tvinga 
bort ATUSWA som motpart i avtalsförhandlin-
garna. Vissa framsteg har skett och ATUSWA 
har idag tillträde till de anställda på fabriken.  

I Malaysia beslutade Mondelēz-ledningen 
ensidigt om nedläggning av fabriken i Johor 
Baru (på engelska) i början av juli 2018 utan 
förvarning eller förhandlingar med IUL-anslutna 
FIEU. Malaysiska IUL-förbundet FIEU ingrep 
och krävde förhandlingar. Trots flera möten gick 
arbetsgivaren inledningsvis endast med på 
samråd utan förhandling, vilket i praktiken är ett 
brott mot den kollektiva förhandlingsrätten. 

Efter en framgångsrik kamp för rätten att 
förhandla om förändringar – med bland annat 
medlemsprotester och ett ingripande från IUL:s 
sida – lyckades facket till slut förhandla fram ett 
avsevärt bättre resultat för medlemmarna i en 
mycket svår situation. 

I Baddi i Indien dog Mondelēz-anställde Milkhi 
Ram 21/9 när han arbetade vid en formpress i 
företagets fabrik. Dödsfallet kom efter en enorm 
våg av nedskärningar och ”frivilliga avgångar” 
som Mondelēz indiska ledning tagit initiativet till 
och arbetarna känt sig tvingade att acceptera. 

IUL:s regionala och internationella sekretariat 
har börjat samtala med Mondelēz’ koncern-
ledning om de bakomliggande orsakerna till 

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

Deltagare från IUL-förbund i Australien, 
Brasilien, Bulgarien, Tyskland, Spanien, 
Frankrike, Indonesien, Italien, Nigeria, Tunisien, 
Ryssland, Schweiz, Storbritannien, USA och 
Zimbabwe träffades för att under en och en halv 
dag diskutera problematiken för våra medlem-
mar på Nestlé och Nestlé-Froneri när företaget 

trappar upp sina sparpaket och om-
struktureringar. 

Medlemsförbunden delade med sig av sina 
erfarenheter från respektive land och slutsatsen 
är att arbetsbelastningen ökat och anställnings-
tryggheten försämrats av att företaget försöker 
leva upp till investerarnas krav på orealistiska 
och ohållbara vinstmarginaler. Det visade sig att 
kortsiktiga vinstkrav är något som trans-
nationella företag inom livsmedel och dryck har 
gemensamt och erfarenheterna från Nestlé delas 
av andra medlemmar i livsmedels- och 
dryckessektorn. 

Deltagarna diskuterade gruppvis hur vi kan slå 
tillbaka lokalt och internationellt och stötta 
varandra, hur den internationella fackliga organi-
sationen ska stärkas i företaget, samt hur vi kan 
främja de viktigaste temana för IUL:s arbete med 
Nestlé, d v s fackliga rättigheter, anställnings-
trygghet, jämställdhet och arbetsmiljö. 

Det var mötets uppfattning att det krävs en 
förändring i hur vi för dialogen med Nestlé. Vi 
måste fördöma och bekämpa brott mot fackliga 
rättigheter, utbredningen av osäkra anställningar, 
de ständiga omstruktureringarna, försämrade 
arbetsvillkor, angrepp på kollektivavtalen och på 
principerna för kontakten mellan fack och 
arbetsgivare. IUL fick i uppdrag att upprätta en 
handlingsplattform. 

IUL och medlemsförbunden ställde sig solidariskt 
bakom tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG:s 
kampanj ”människor före vinster”, för medlemmar 
vars jobb och försörjningsmöjlighet hotas idag. 
Nestlé har presenterat nedläggningar och 
nedskärningar och angripit tyska kollektivavtal i 
ett försök att tvinga facket att kompromissa om 
löner och förmåner. NGG tog sin kampanj – och 
hundratals Nestléarbetare – till företagets huvud-
kontor i Vevey i Schweiz 2/10. I demonstrationen 
deltog även IUL:s generalsekreterare och 
latinamerikanska regionsekreterare samt 
representanter för medlemsförbund i Australien, 
Schweiz och Storbritannien.  

NGG-demonstrationen hade planerats så att den 
sammanföll i tiden med IUL:s och Nestlés 
halvårsmöte, men företaget ställde in mötet som 
istället äger rum 19/11. 

IUL-förbundet FIEU har 500 medlemmar i 
Petaling Jaya i Malaysia. Nestlé ska flytta 
produktionen av kylda mejerivaror därifrån till 
Lactalis under 2019. Dessutom flyttas 
tillverkningen av Milo till fabriken i Chembang. 
Anläggningen i Petaling Jaya tillverkar idag Milo, 
kylda mejerivaror och kalla såser. Med 
uppbackning av IUL-region Asien/Stillahavet för-
handlar nu FIEU med företaget om försäljningen 
och omlokaliseringen av produktionen. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6458
http://www.iuf.org/w/?q=node/6458
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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I samband med Nestlés offentliggörande av en 
minskning av antalet kvalitetssäkringscenter 
(NQAC) i Europa hölls ett specialmöte för 
Nestlés europeiska koncernråd i Genève 10/10. 
Nestlé tänker stänga laboratoriet i Weiding i 
Tyskland och flytta verksamheten till laborato-
rierna i Frankrike och Polen och till externa lab. 

Delegationen från NGG presenterade i detalj 
Weidinglabbets styrkor och visade mycket 
övertygande att det är viktigt för konsument-
hälsan och anställningstryggheten att dagens 
NQAC-nätverk bevaras.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Unilever har formellt erkänt både IUL och 
IndustriALL som globala fack som represente-
rar företagets personal internationellt. I ett 
samförståndsavtal som undertecknades i 
London av Unilever, IUL och IndustriALL 31/10 
fastställs rättigheter för Unilevers anställda, inte 
minst ”garanteras att arbetstagarna i hela 
Unilevers världsomfattande verksamhet fritt 
kan utöva sina internationellt erkända 
rättigheter, i synnerhet rätten att vara med i 
facket och avtalsförhandla utan rädsla för 
repressalier, trakasserier eller andra former 
av diskriminering”. 

En gemensam arbetsgrupp – där Unilever, 
IUL och ITF ingår – har tittat närmare på de 
allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter 
inom leveranskedjan för vägtransporter i 
Europa hos många stora livsmedelsföretag och 
detaljhandlare. Arbetsgruppen – först i sitt slag 
hos ett storföretag – samlas nästa gång 16/11 i 
syfte att finalisera ett avtal om ansvarsfulla 
transportriktlinjer för Unilevers leverantörspolicy 
och affärsmodell för transportlogistik.  

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

AccorHotels/AccorInvest 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

IUL har kontaktat AccorHotels och krävt att de 
tar itu med rättighetsbrotten i Burma och 
Indonesien och slutar motarbeta facket i bägge 
länder. IUL åberopar sig på följande klausul i 
avtalet med Accor: ”eventuella menings-
skiljaktigheter rörande avtalets tolkning eller 
tillämpning ska undersökas gemensamt”. Ett 
möte på regional nivå hålls inom kort. 

AccorHotels europeiska koncernråd passade 
på att när företagets vd var närvarande kräva 
konkreta åtgärder för hantering av brotten mot 
de fackliga rättigheterna i Indonesien och 

Burma och överlämnade ett formellt meddelande 
i ärendet. Ett uttalande där AccorHotels 
uppmanas att ta initiativet till en gemensam 
utredning av brotten godkändes dessutom av 
EFFAT:s generalförsamling för turismsektorn.  

Under 2018 slutförde AccorHotels försäljningen 
av dotterbolaget AccorInvest. AccorInvest äger 
mer än 800 hotell, de flesta i Europa. 
AccorHotels är idag i praktiken en hotellkedja 
utan tillgångar. 

Vi har tagit kontakt med AccorInvest och 
gemensamma insatser har föreslagits rörande 
både sexuella trakasserier och hotellstädarnas 
situation. 

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

Den 2/5 höll IUL sitt första möte för Marriott-
förbund. Mötet konstaterade att Marriott måste 
erkänna IUL globalt om IUL ska kunna hjälpa 
medlemsförbunden organisera, avtalsförhandla 
och försvara befintliga landvinningar.  

Ett erkännande av IUL skulle dessutom göra det 
möjligt för IUL-förbunden att samarbeta på 
internationell nivå om riktlinjer för att stoppa 
sexuella trakasserier och för att förbättra 
hotellstädarnas arbetsvillkor.  

Deltagarna ställde sig bakom förslaget att 
utforma en rad ”globala krav på Marriott 
rörande sexuella trakasserier” i avsikt att få 
igång en dialog med företaget. Detta kommer att 
backas upp av en kampanj med särskilt fokus på 
sexuella trakasserier, kopplad till samtalen på 
ILO om våld och trakasserier i arbetslivet. Metoo-
rörelsens aktualitet ger naturligtvis extra tyngd åt 
en sådan kampanj. 

De ”globala kraven rörande sexuella 
trakasserier” överlämnades till Marriotts ledning 
på ett offentligt evenemang i Genève 29/5. Den 
27/6 demonstrerade IUL-medlemmar på Marriott-
hotell världen över till stöd för kravet att Marriott 
vidtar konkreta åtgärder för att skydda 
personalen från den epidemi av sexuella 
trakasserier som drabbat dem som jobbar inom 
hotellbranschen. IUL:s generalsekreterare gav 
ytterligare tyngd åt detta genom att i ett brev till 
Marriotts vd kräva förhandlingar i frågan. 
Företaget svarade med att hävda att det redan 
vidtar sådana åtgärder och inte såg något värde i 
förhandlingar med IUL. Den 5/9 skrev UNITE 
HERE:s internationella ordförande Donald Taylor 
till Marriotts vd och ställde sig bakom de 
diskussioner om ett internationellt avtal om 
globala åtgärder för att skydda Marriotts personal 
från sexuella trakasserier på jobbet som IUL 
föreslagit i juni.  

mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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I Indonesien stängdes Agus Sarwatama – 
ordförande i den nybildade IUL- och FSPM- 
anslutna fackföreningen på W Hotel i Bali – av 
från jobbet 2/3, i en absolut olaglig process där 
en rent intern facklig angelägenhet förvandlats 
till ett försök att skada affärsverksamheten. 
Sarwatamas anställningsavtal löpte ut 31 juli – 
och plötsligt stod personalen utan sin demokra-
tiskt valda fackordförande. Deras fack var 
fortfarande inte erkänt som motpart av 
arbetsgivaren, och inga rutiner fanns för avtals-
förhandlingar. IUL startade en solidaritetsaktion 
där det ännu inte är för sent att delta med ett 
protestmejl. 

I ett brev 10/10 uppmanades företagets vd Arne 
Sorenson av UNITE HERE:s lokala ledare i alla 
städer i USA som deltar i Marriott-kampanjen 
att respektera de fackliga rättigheterna fullt ut 
och återanställa den sparkade fackordföranden 
på W-hotellet i Bali. Den 28/9 uttryckte IUL:s 
europeiska regionorganisation EFFAT i ett brev 
sin oro över rättighetsbrotten på Marriott i Bali. 

UNITE HERE:s medlemmar på Marriott-hotell i 
åtta amerikanska städer har inlett en 
landsomfattande strejk. Totalt 7 700 anställda la 
ner arbetat på 23 hotell för att backa upp sina 
krav på jobb som är säkra och gör att leva på. 
Trots långa förhandlingar har de fackliga kraven 
på levnadslön, anställningstrygghet och bättre 
skydd mot sexuella trakasserier inte uppfyllts. 

IUL har skapat en särskild webbsida, 
www.workersofmarriott.org, där vi dokumen-
terar alla brott som Marriott begår och 
presenterar medlemsförbundens aktioner. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Efter att Meliás högsta ledning försäkrat att de 
menar allvar med löftet att med IUL 
underteckna ett internationellt protokoll om 
sexuella trakasserier arbetar vi vidare med 
den slutgiltiga texten.  

Företaget har redan förklarat sig villigt att 
samarbeta med IUL om ett protokoll i syfte att 
konkret förbättra villkoren för hotellstädarna i 
Meliá Group. Efter vissa förseningar 2018 har 
det nu beslutats att arbetet på ett sådant avtal 
ska återupptas i januari 2019. 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

Den 27/4 – dagen före internationella 
minnesdagen för arbetslivets offer – demonstre-
rade IUL-anslutna hotellfacket CHIEGU och 
HKCTU i Hongkong utanför hotell Hilton Conrad 
Hong Kong för att högtidlighålla minnet av en 
städare som avled på hotellet som ett resultat av 
orimligt långa arbetspass. En utredning som 
facket gjorde visade att städaren arbetat 16 
dagar i rad utan ledighet eller raster, tills han 
slutligen avled. Enkäter som facket gjort visar att 
sådana extrema arbetstider är vanliga på alla 
stora hotell i Hongkong, inklusive Accor Novotel, 
Shangri-La och Hilton Conrad Hong Kong. 

I samband med den internationella minnesdagen 
för arbetslivets offer 28/4 2018 åkte den globala 
hotellstädarkampanjens grupp i Filippinerna i 
bilkortege genom viktiga områden med många 
storhotell för att skapa medvetenhet om 
rumskvoternas effekter på hotellstädarnas hälsa. 
I ett offentligt uttalande pekar kampanjgruppen 
på en rad ergonomiska, kemiska, biologiska och 
fysiska riskfaktorer för hotellstädare. 

Efter flera månaders samtal i Argentina mellan 
IUL-anslutna UTHGRA, den privata sektorn och 
regeringen, har en manual för god praxis på 
hotell och restauranger godkänts och publicerats. 
UTHGRA:s utredningar och arbete till stöd för 
IUL:s globala hotellstädarkampanj la grunden till 
framtagandet av manualen, som innehåller en 
rad rekommendationer som ska ge arbetstagare 
och arbetsgivare verktyg för att främja en bra 
arbetsmiljö. 

I Spanien har CC.OO Servicios och FeSMCUGT 
– IUL-förbund i turistsektorn – gjort framsteg 
rörande rättigheter, sociala förmåner och 
arbetsmiljö för hotellstädare. Den 30/8 beslutade 
trepartsorganet för jobbkvalitet i hotell- och 
restaurangsektorn – som samlar arbetsgivare, 
fack och myndigheter på lokal och nationell nivå 
– att officiellt erkänna en grupp sjukdomar som 
yrkessjukdomar för hotellstädare. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

HKScan 
james.ritchie@iuf.org 

Tillsammans med finska medlemsförbundet SEL 
besökte IUL estniska facket IMTAL och erbjöd 
sitt solidariska stöd till arbetarna som försöker 
bygga upp sitt fack efter den historiska strejken 
på HKScans fabrik i Rakvere tidigare i år. 
Estlands centralorganisation EAKL stod värd för 
ett möte med företrädare för SEL, svenska 
medlemsförbundet Livs, IUL:s sekretariat och 
IMTAL. IUL och medlemsförbunden ställde sig 
bakom IMTAL:s ansträngningar för att börja 
förhandla i god tro med HKScan om ett 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1127
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1127
https://www.workersofmarriott.org/
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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kollektivavtal, och mötet beslutade att inrätta ett 
internationellt nätverk för HKScan-fack med 
SEL som sammankallande. 

TOBAK 
kirill.buketov@iuf.org 

Philip Morris International 
kirill.buketov@iuf.org 

Uppbackade av Partido Manggagawa har Philip 
Morris-facket PMFTCLU-NAFLU strejkat sedan 
28/9 på Philip Morris-Fortune Tobacco 
Corporation (PMFTC), det största tobaksföre-
taget i Filippinerna. Strejken sker i protest mot 
fabriksnedläggningar och massuppsägningar.  

PMFTC, ett samföretag mellan Philip Morris 
International (PMI) och Fortune Tobacco 
Corporation, kontrollerar 90 % av den 
filippinska cigarettmarknaden. Fortune Tobacco 
Corporation ägs av miljardären Lucio Tan, som 
är ordförande i PMFTC. Philip Morris Inter-
national sköter den dagliga driften på PMFTC. 

IUL har organiserat en internationell stödaktion 
för PMFTC:s medlemmar. IUL har kontaktat 
PMI:s koncernhuvudkontor, och flera IUL-
förbund med medlemmar på Philip Morris har 
tagit upp frågan med företaget. Konflikten är 
ännu inte löst. 

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 läges-
rapporter från IUL-sekretariatets verksam-
het 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 

 

mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

