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JORDBRUK 
svetlana.boincean@iuf.org 

Sumitomo/Fyffes 
svetlana.boincean@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Efter formella klagomål från bland annat IUL om 
problem i företagets melonverksamhet i 
Honduras stängdes det av från sin medverkan i 
brittiska Ethical Trading Initiative (ETI). ETI:s 
beslut om avstängning och därefter uteslutning ur 
ETI ledde till en överenskommelse med företaget 
om att låta en internationell grupp göra en 
utvärdering med fokus på grundläggande 
rättigheter.  

Gruppen som nu skissar på rapporten består av 
Ed Potter, f d chef för Coca-Cola arbetsrätts-
enhet, och Ron Oswald, f d generalsekreterare 
för IUL. Den färdiga rapporten presenteras för 
ETI innan den föreslagna uteslutningen av 
Fyffes, som planeras äga rum 18/12 2018. 

Den 1/12 drog certifieringsorganet Fair Trade 
USA tillbaka certifieringen för den honduranska 
melonverksamheten, efter formella invändningar 
från flera organisationer. Fair Trade USA har 
offentligt lovat att ingående undersöka problemen 
som påpekas i det formella klagomålet. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-förbund fortsätter backa upp kampanjen 
”Noll rätt” (”Zero Rights”) 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. 

I Indonesien vidtog Coca-Cola Amatil (CCA) 
nyligen disciplinåtgärder mot ordföranden i den 
fria demokratiska fackföreningen på Coca-Cola i 
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Bandung, Sovi Fradina Mardani Masrip, för att 
han informerat medlemmarna om deras 
lagstadgade rättigheter. När arbetsgivaren 
presenterade sina nedskärningsplaner ställde 
arbetarna frågor i en WhatsApp Messenger-
grupp om det föreslagna avgångsvederlaget. I 
en parallell till uppsägningarna av fackord-
förandena Atra Narwanto och Lutfi Arifiyanto 
(på engelska) väljer CCA alltså att helt enkelt 
bestraffa ordföranden för ytterligare en fri 
fackförening i ett kontinuerligt och systematiskt 
angrepp på facket och förhandlingsrätten. Läs 
mer här på IUL:s hemsida. 

Ledningen på Coca-Colas tappningsanläggning 
i Bandung följer det nu väletablerade mönstret 
av åtgärder som syftar till att krossa fria 
fackföreningar i företagets verksamhet i 
Indonesien och trappar upp trakasserierna mot 
det fria, demokratiska facket på fabriken. Efter 
disciplinåtgärderna 19 oktober mot fackord-
föranden Sovi Fradina har tre fackliga 
funktionärer och två aktiva medlemmar fått 
sparken för att de inte ville delta i vad 
arbetsgivaren presenterade som ett program 
med ”frivilliga avgångar”. Läs mer här. 

Medlemmar i det fria facket på Coca-Cola i 
Bandung tog sin kamp för rättigheter till 
företagets indonesiska huvudkontor i Jakarta 
19/11 som avslutning på en protestmarsch som 
organiserats av den fria livsmedelsarbetar-
federationen FSBMM och stöddes av IUL. 

Internationell delegation från Noll rätt-
kampanjen (”Zero Rights”) landar i Europa 
och besöker Schweiz, Tyskland, Belgien, 
Sverige, Storbritannien och Irland  

Delegater från Indonesien och Filippinerna 
inledde en internationell solidaritetsturné i 
Europa 25/11. De deltog i FN-forumet om 
företagande och mänskliga rättigheter i 
Genève. De tog upp de aktuella problemen på 
forumet och diskuterade dem även med flera av 
deltagarna på det viktiga FN-mötet. 

Från Schweiz åkte delegationen vidare till 
Tyskland, där den träffade IUL-anslutna tyska 
livsmedelsarbetarförbundet NGG och flera av 
deras medlemmar och förtroendevalda på 
Coca-Cola. Stödet var starkt för hela IUL-
kampanjen och de tyska NGG-medlemmarna 
lovade att ta med problematiken i sin 
kontinuerliga fackliga verksamhet med den 
europeiska tapparen, Coca-Cola European 
Partners (CCEP).  

Från Tyskland reste delegationen till Belgien 
och medverkade i aktiviteter som IUL-förbundet 
CCAS-CSC organiserat med i synnerhet 
medlemmar på Coca-Cola-anläggningen i 
Chaudfontaine. De anställda reagerade med 

ilska på den allt längre listan med rättighets-
övergrepp i företagets verksamhet världen över. 
De lovade att vidta mycket handfasta och 
offentliga aktioner till stöd för de drabbade. De 
beslutade även att tillsammans med andra 
europeiska IUL-medlemmar kraftfullt lyfta 
frågorna inom Coca-Cola-systemet. I Sverige slöt 
Livs och deras medlemmar på Coca-Cola upp 
bakom kampanjen och lovade att genomföra 
stödaktioner för de drabbade arbetarna i Haiti, 
Indonesien, Irland, Filippinerna och USA. 

Foton från solidaritetsturnén i Tyskland, Belgien 
och Sverige finns här. 

I skrivande stund ägde ytterligare aktiviteter rum 
inom ramarna för solidaritetsturnén i 
Storbritannien och Irland. 

Colas jullastbilar möter IUL:s Noll rätt-
kampanj 

Coca-Cola är extremt stolta över sin pyntade 
jullastbil. På färden genom Schweiz kolliderade 
den upplysta lastbilen med verkligheten och före-
tagets rättighetsbrott i många av världens länder.  

På den berömda julmarknaden i Montreux 
delade vi ut kampanjflygblad där de många 
marknadsbesökarna kunde läsa om den skarpa 
kontrasten mellan Coca-Colas kommersiella och 
påkostade julreklam och den krassa verkligheten 
för företagets anställda i många av världens 
länder, inklusive Indonesien, Haiti, Filippinerna, 
Irland, USA och Spanien. 

 

IUL har kontaktat Victory Institute, organisatören 
bakom International LGBTQ Leaders 
Conference – en internationell ledarkonferens 
för HBTQI-personer – och uttalat vår solidaritet 
med kampanjen för HBTQI-rättigheter, men bett 
dem diskutera Coca-Colas kontinuerliga brott 
mot de mänskliga rättigheterna med företaget, 
som är en av konferensens sponsorer. Coca-
Colas sponsring av konferensen sker samtidigt 
som allt fler brott mot de mänskliga rättigheterna 
begås inom Coca-Cola-systemet, brott som 
företaget hittills vägrat ta itu med. Eftersom de 
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mänskliga rättigheterna är universella är det 
viktigt att Coca-Cola inte tillåts plocka russinen 
ur kakan beträffande vilka mänskliga rättigheter 
det offentligt främjar och sannolikt säkrar inom 
sin verksamhet – och vilka mänskliga 
rättigheter det väljer att försumma.  

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

Det andra mötet mellan IUL-förbund och 
PepsiCos koncernledning ägde rum 14/11 i 
Washington i USA på IUL-förbundet UFCW:s 
högkvarter. Mötet diskuterade landsspecifika 
problem med mänskliga rättigheter och arbets-
tagarnas rättigheter i Honduras, Guatemala och 
Brasilien. Andra diskussionsfrågor var problem i 
leveranskedjan inom Cargill Turkiet och 
koncernövergripande problem som PepsiCos 
globala människorättspolitik och osäkra anställ-
ningar, konsekvenserna för sysselsättningen av 
påskyndade investeringar i avancerad teknik, 
miljöproblem (särskilt koncernens policy för 
plast och i synnerhet hur detta påverkar jobben) 
samt arbetsmiljö och stress.  

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Kampen för fackliga 
rättigheter och den kollektiva förhandlingsrätten 
går vidare på AB InBev i Sonepat i Indien. 
Bryggeriarbetarfacket HBLM tackar IUL:s 
medlemsförbund, särskilt dem som 
representerar AB InBevs personal i Belgien, för 
att de tryckt på för att den europeiska 
företagsledningen ska ta initiativet till en intern 
diskussion i företaget om att de ständiga 
människorättsbrotten måste hanteras och 
konflikten lösas.  

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.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Som ett resultat av en omfattande diskussion 
på IUL:s strategiska ledningsgrupps möte i 

Buenos Aires 5-6/12 om tillämpningen av IUL:s 
avtal med transnationella företag ska IUL:s 
sekretariat nu kontakta valda medlemsförbund 
med många medlemmar på Sodexo beträffande 
tillämpningen av avtalet om förebyggande av 
sexuella trakasserier. Samtalet med 
medlemsförbunden kommer att kretsa kring de 
förberedelser, utbildningar och resurser som 
krävs för en framgångsrik tillämpning av avtalet. 
Medlems-förbund ska kontakta sekretariatet för 
mer information. 

SNABBMAT OCH 
RESTAURANGER 
massimo.frattini@iuf.org 

Burger King 
massimo.frattini@iuf.org 

Burger King Spanien har dragit tillbaka 
uppsägningarna av tre fackligt aktiva som 
sparkades tidigare i år enbart på grund av sin 
fackliga verksamhet. De tre arbetstagarna – 
varav två är förtroendevalda i CC.OO och den 
tredje en medlem – återanställdes på sina gamla 
jobb 26/11 efter att ett avtal tecknats 19/11. Som 
svar på uppsägningarna drog facket igång en 
mycket synlig offentlig kampanj med 
internationellt stöd från IUL.  

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Schweiziska fack – bl a IUL-förbundet UNIA – 
mobiliserar för att stoppa ett samarbete mellan 
McDonald’s och matbudstjänsten Uber Eats. 
Samarbetet skulle göra det möjligt för företaget 
att undanta berörda arbetstagare från det lands-
omfattande kollektivavtalet för hotell- och 
restaurangbranschen.  

Matbuden kommer felaktigt att kategoriseras som 
”egenföretagare” utan sociala förmåner eller 
försäkring, och med löner långt under kollektiv-
avtalet. UNIA har uppmanat myndigheterna att 
se till att snabbmatsrestauranger anställer sina 
egna matbud och garanterar att de omfattas av 
det landsomfattande kollektivavtalet för sektorn. 

TGI Fridays 
massimo.frattini@iuf.org 

Efter en rad strejker kring dricks och missför-
hållanden kring minimilönen har ledningen för 
TGI Fridays i Storbritannien meddelat att 
personalmaten återinförs och att företaget ska 
betala för hittills obetald arbetsplatspraktik och 
online-utbildning.  

Drickskommittén kommer att återuppstå och 
fördelningen av dricks mellan servitörer och 
kökspersonal omjusteras, vilket var en av 
orsakerna till strejkvågen. Unite mobiliserar för 
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att säkra att rätten att framföra kollektiva 
klagomål erkänns som en del av föreningsfri-
heten, i enlighet med den brittiska lagen om 
mänskliga rättigheter och internationella mr-
normer. 

MEJERIAVDELNINGEN 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Nästa möte mellan IUL och Arla Foods äger 
rum i Amsterdam 20/3 2019. Arbetsgruppens 
första möte med Arla Foods om ett avtal om 
skydd mot sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen hålls dagen innan. 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 

Ett globalt möte för medlemsförbund med 
medlemmar på Lactalis hålls i Genève 30-31/1. 
Mötets syfte är att lägga grunden för en 
funktionell internationell facklig organisation 
inom det icke börsnoterade franska företaget. 

Lactalis har vuxit snabbt genom förvärv och 
rankas idag som världens näst största 
mejeriföretag räknat i omsättning efter Nestlé. 
Företaget har vägrat att inrätta ett europeiskt 
koncernråd, vilket lagen kräver, motarbetar 
försök till facklig organisering, och har lockoutat 
anställda i Australien vid två olika tillfällen på 
senare år.  

IUL vill storsatsa på att höja organisations-
graden inom Lactalis genom att bygga upp en 
internationell solidaritet som kan hjälpa 
anställda som organiserar sig fackligt inom 
företaget i olika länder och regioner. 

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. Efter att nu ha protesterat i 
över 220 dygn står de 14 på Cargill fortfarande 
eniga. Kampen för att deras fackliga rättigheter 
ska respekteras har rapporterats överallt i 
turkisk press och sociala medier.  

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 
ron.oswald@iuf.org 

Ett inledande informellt möte hölls med Danones 
koncernledning 3/12 för att diskutera problem 
kring arbetstagarnas rättigheter i leveranskedjan 
för vägtransporter i Europa hos många stora 
livsmedelsföretag och detaljhandlare. 

I mötet deltog företrädare för internationella 
transportarbetarfederationen ITF, IUL:s 
sekretariat, ledningen för Danones koncern-hr 
och den ansvarige för Danones logistik-
upphandling. Mötet resulterade i en överens-
kommelse om att gå vidare i samarbetet mellan 
IUL, ITF och Danone och fortsätta förbättra den 
här delen av Danones leveranskedja och bidra till 
hanteringen av problematiken i branschen.  

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

Anställda på Jacobs Douwe Egberts (JDE) i 
Utrecht och Bremen strejkade 22/3. I Utrecht la 
personalen ner arbetet i 24 timmar. NGG reste 
med en grupp strejkande tyska arbetstagare till 
Utrecht för att visa sin solidaritet med FNV:s 
medlemmar på JDE i staden. IUL:s sekretariat 
var också närvarande i Utrecht och gav inter-
nationellt stöd åt den gemensamma aktionen. 

I Tyskland befinner sig JDE-anställda och deras 
fack NGG i en konflikt om grundläggande 
fackliga rättigheter. JDE har ensidigt sagt upp 
avtalet med NGG och vägrar förhandla med 
facket, vilket är ett brott mot OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Istället försöker företaget 
teckna avtal med företagsrådet trots att det är ett 
brott mot tysk arbetsrätt.  

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

På IUL:s och Nestlés halvårsmöte 19/11 
fokuserade IUL på de fortlöpande brotten mot de 
fackliga rättigheterna i USA. Vi framhöll att vi 
tänker kampanja öppet i frågan inte bara i USA 
utan globalt. På ett möte nyligen i USA 
ignorerade Nestlé ett utkast till förslag till avtal 
om föreningsfrihet för de anställda, som de 
amerikanska medlemsförbunden presenterade. 
Företaget kontrade med att föreslå halvårsvisa 
möten om problem rörande förhållandet mellan 
parterna. Ledningen för Nestlés koncern-hr 
lovade att svara på utkastsförslaget inom 
överenskommen tid. 

På ett möte för europeiska fackdelegater som 
hölls innan Nestlés europeiska koncernråds möte 
26-27/11 fick delegaterna en lägesrapport från 
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förhandlingarna om att skydda 
försörjningsmöjligheterna och arbetsvillkoren i 
Tyskland, där jobben hotas för ca 600 
anställda. I Frankrike har Nestlé nyligen 
bekräftat den föreslagna nedläggningen av 
Purinafabriken (djurmat) i Quimperlé med 120 
anställda, och meddelat att 200 jobb försvinner 
på de fyra andra djurmatsfabrikerna totalt. 
Nestlé-Froneri har dessutom offentliggjort 
nedläggningen av anläggningen i Beauvais 
med ca 300 anställda.  

De fackliga delegaterna visade sin solidaritet 
genom att ställa sig upp när mötet med 
företagsledningen öppnades och arbetstagar-
sidans ordförande räknade upp problemen: 
brott mot Nestléarbetarnas fackliga rättigheter, 
särskilt i Schweiz och USA; jobbslakt och 
angrepp på arbetsvillkoren i en jakt på 
orealistiska och ohållbara vinstmarginaler. 

IUL:s sekretariat håller på att ta fram ett 
resursmaterial som kan hjälpa medlems-
förbunden att bygga solidaritetsaktioner i den 
globala kampen för att försvara våra rättigheter 
när de hotas eller åsidosätts inom Nestlés 
verksamhet, oavsett var.  

Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

Anställda på Perfetti Van Melle i Gazipur i 
Bangladesh som helt lagligt ansökte om att 
registrera sin fackförening hos myndigheterna 
kämpar nu för att deras rättigheter ska 
respekteras sedan den lokala arbetsgivaren 
beordrade dem att dra tillbaka sin ansökan om 
facklig registrering. Arbetsgivaren säger sig 
endast vilja träffa arbetstagarföreträdarna om 
de drar tillbaka sin ansökan. Arbetsgivaren har 
dessutom flera gånger sagt till arbetarna i 
Gazipur att inte bilda fackförening och förbjudit 
fackmedlemmar att komma till jobbet. Trots det 
fortsätter facket värva nya medlemmar. 

IUL och medlemsförbunden FNV och FLAI-
CGIL har kontaktat företaget och bett Perfetti 
Van Melle se till att den lokala arbetsgivaren i 
Bangladesh slutar lägga sig i fackföreningens 
registrering och börjar förhandla med de 
fackliga företrädarna i god tro. 

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

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

En utredning som IUL-förbundet UNIA gjort av 
städjobben på Marriott-hotell i Zürich visar på de 
brutala konsekvenserna av hänsynslös 
utkontraktering: en redan utsatt grupp arbets-
tagare drabbas av extrem arbetsbelastning och 
exploatering vilket leder till farligt osanitära 
förhållanden för personal och gäster och otaliga 
brott mot det regionala kollektivavtal som reglerar 
de lagliga minimivillkoren i städsektorn. Hotell-
städarna – som ständigt drabbas av sexuella 
trakasserier och övergrepp – får inget stöd av 
sina chefer, inte heller finns det några rutiner för 
att hantera det ständiga hotet. 

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