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JORDBRUK 
svetlana.boincean@iuf.org 

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

Ett utvärderingsbesök i november 2018 (se TNF-
info nr 38) ledde till ett antal rekommendationer 
beträffande föreningsfrihet och kollektiv 
förhandlingsrätt på företagets anläggning för 
melonproduktion i Honduras. 

I enlighet med en av rekommendationerna hölls 
ett första möte mellan företaget och det 
nationella lantarbetarförbundet STAS 11/1 2019. 
Mötet slutade i ett banbrytande första avtal 
mellan förbundet och koncernledningen. Avtalet 
omfattar erkännande av STAS och ett löfte att 
STAS-medlemmar som STAS och andra hävdar 
inte återanställts som säsongsarbetare på grund 
av sitt fackmedlemskap nu ska erbjudas jobb. 
Avtalet är ett viktigt första steg i riktning mot en 
tillämpning av utvärderingsgruppens 
rekommendationer. Några dagar efter att avtalet 
undertecknats klargjorde dock företaget att det 
inte kunde tillämpa det. Detta är ett svårt bakslag 
och just nu pågår insatser för att säkra den fulla 
tillämpningen av ett avtal som för första gången 
banar väg för vidare åtgärder som krävs för att 
garantera att företagets verksamhet i Honduras 
följer internationella människorättsnormer.  

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

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

IUL-förbund fortsätter stödja arbetarna som 
kämpar för sina rättigheter i Haiti, Indonesien, 
Irland, Filippinerna och USA. KLICKA HÄR (på 
engelska) för att skicka ett brev till The Coca-
Cola Company (TCCC) och kräva att företaget 
tar itu med de ständiga rättighetsbrotten i Coca-
Cola-systemet. 
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I december 2018 belyste en internationell IUL-
delegation till Storbritannien och Irland 
TCCC:s ständiga brott mot de mänskliga 
rättigheterna. I Storbritannien berättade delega-
tionen om företagets människorättsbrott på 
träffar med UNITE i samband med förbundets 
styrelsemöte. Delegationen träffade också 
centralorganisationen TUC, företrädare för 
brittiska studentorganisationen NUS och 
representanter från Labourpartiet. Foton från 
solidaritetsbesöket i Storbritannien finns här (på 
engelska).  

Kampanjmöten hölls i Irland med IUL-anslutna 
SIPTU, irländska centralorganisationen ICTU 
och elevorganisationer för gymnasister och 
högskolestudenter. SIPTU – vars medlemmar 
kämpar för rättigheter och erkännande på 
TCCC:s tappningsanläggning i Ballina – har 
producerat en kort video (på engelska) där 
fackligt aktiva och studentaktivister ställer sig 
bakom den globala kampanjen. 

IUL inlämnade ett klagomål i enlighet med 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
mot TCCC. Klagomålet skickades till irländska 
regeringens nationella kontaktpunkt 21/11 
2018.  

Arbetarna på Coca-Cola Indonesien som 
kämpar för att bilda och gå med i fria och 
demokratiska fack har orubbat förtroende för 
sina fackliga ledare som trakasseras av 
arbetsgivaren. På ett stormöte med 
medlemmarna 5/2 omvaldes Lutfi Arifiyanto 
som ordförande för SBMCC, det fria facket på 
Coca-Cola Indonesien i Bawen på Java. 
Arbetarnas stabila stöd för fackordföranden på 
fabriken i Bawen kommer efter händelserna i 
juni i fjol när Atra Narwanto omvaldes som 
ordförande för den fria fackföreningen SBCCD 
på företagets distributionscentral i Cibitung. 

Den 5/2 2019 sammanträdde pakistanska Cola-
facket CCBWU:s allmänna råd för andra 
gången. Delegaterna uttryckte fortsatt indigna-
tion över de kontinuerliga människorättsbrotten 
inom delar av Coca-Cola-systemet. CCBWU:s 
allmänna råd godkände också två policy-
dokument. Det ena gäller frågor förknippade 
med fackets arbete med unga arbetstagare. I 
det andra formuleras en tydlig nolltolerans till 
sexuella trakasserier. 

En ny Coca-Cola-fabrik har öppnats i 
Faisalabad i Pakistan. Arbetare som tidigare 
omplacerats till Multan och Lahore för 
kompetensutveckling efter nedläggningen av 
den gamla fabriken i Faisalabad har nu återvänt 
till staden i enlighet med en överenskommelse 
med facket.  

IUL arbetar med haitiska medlemmar i ameri-
kanska medlemsförbund för att stärka stödet för 
Coca-Cola-arbetarnas pågående kamp i Haiti. 

I Nicaragua har IUL-anslutna SUT-INARSA – 
som representerar Coca-Cola-arbetare – under-
tecknat ett nytt kollektivavtal som räddar jobben, 
trots företagets försök att minska kostnaderna 
genom nedskärningar. 

Arbetare på Cola-fabriken i Fuenlabrada i 
Spanien har tecknat ett avtal med Coca-Cola 
European Partners (CCEP) för att lösa den 
konflikt som började 2014 när företaget 
beslutade att lägga ner fabriker och säga upp 
mer än 1 000 anställda. Efter fyra års kamp för 
att rädda jobben har arbetarna i Fuenlabrada 
äntligen säkrat ett löfte från företaget om att 
öppna ett tillverkningscenter i Madrid inom två år 
från nedläggningen av det logistikcentrum som 
fabriken i Fuenlabrada förvandlats till. Anställda 
som är under 58 år garanteras jobb på 
anläggningen. Anställda som är äldre än 52 kan 
välja att gå i förtida pension mellan januari 2019 
och januari 2021 beroende på exakt ålder. De får 
lön fram till dess. Anställda garanteras full lön tills 
jobben på den nya anläggningen blir tillgängliga. 

Ett möte för IUL:s globala allians för Coca-
Cola-anställda äger rum 8-9/4 2019 i Genève. 
Mejla burcu.ayan@iuf.org på IUL:s sekretariat 
omedelbart om ditt förbund vill delta i mötet.  

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

Efter långa och svåra förhandlingar tecknades 
29/11 ett kollektivavtal för första gången mellan 
facket på Frito-Lay Compañía Limitada 
(SITRAFRITOLAY) 29/11 och PepsiCo:s dotter-
bolag i Guatemala. Avtalet gäller i tre år (2019-
2021). Det ger lönehöjningar och en gemensam 
kommitté ska se över löneskalorna och produk-
tionsbonusens nivå. I andra viktiga klausuler i 
avtalet säkras anställningstryggheten och 
SITRAFRITOLAY erkänns som facklig motpart. 

Den lokala arbetsgivarens vägran att erkänna 
SITRAFRITOLAY i produktionen och två andra 
fackföreningar som representerar säljarna och 
leveranspersonalen hade lyfts av IUL:s 
sekretariat och diskuterats med den 
internationella koncernledningen. Företaget gick 
därefter med på att erkänna alla tre facken och 
inledde förhandlingar som nu resulterat i ett 
historiskt första kollektivavtal. 

Enligt rapporter i finans- och branschpress står 
PepsiCo:s anställda inför ett uppsnabbat 
införande av ny teknik och automatisering på 
fabrikerna i samband med en storsatsning på att 
minska arbetskrafts- och andra rörelsekostnader. 

http://www.iuf.org/w/?q=node/6670
https://www.youtube.com/watch?v=XTCJTKK1oSg
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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På arbetsplatser som är organiserade av IUL-
förbund kommer våra medlemmar naturligtvis 
att kräva att införandet av ny teknik och 
automatisering blir en central fråga i 
avtalsförhandlingarna. 

Medlemmar på PepsiCo och Frito-Lay ska 
mejla burcu.ayan@iuf.org på IUL:s sekretariat 
om och när ni ställs inför planerade 
omstruktureringar, inklusive införandet av ny 
teknik. På så vis kan vi hålla medlemmarna i 
vårt internationella fackliga nätverk för PepsiCo 
och Frito-Lay underrättade och stötta varandra 
när det behövs. 

IUL:s sekretariat genomför enkäter om 
jämställdhet och arbetsmiljö med medlems-
förbund som representerar anställda på 
PepsiCo och Frito-Lay. Sekretariatet försöker ta 
reda på vilka diskriminerande rutiner som 
eventuellt förekommer i PepsiCo:s och Frito-
Lays verksamhet beträffande rekrytering, 
anställning och främjande av kvinnor i 
synnerhet inom produktion och distribution. 
Svaren från arbetsmiljöenkäten kommer att 
hjälpa IUL och medlemsförbunden att utforma 
strategier och riktlinjer för att förbättra arbets-
miljön för våra medlemmar på PepsiCo och 
Frito-Lay. Mejla burcu.ayan@iuf.org på IUL:s 
sekretariat för att beställa exemplar av de båda 
enkäterna.  

Det internationella fackliga nätverket för 
PepsiCo och Frito-Lay sammanträder i Genève 
9-10/4 2019. På mötet kommer vi att gå igenom 
IUL:s kontinuerliga arbete med företaget och 
främja en strategi som syftar till att bygga en 
stark facklig rättighets- och förhandlingsgrund 
för våra förbund inom PepsiCo och Frito-Lay. 
Mötesinbjudan och anmälningsformulär beställs 
från burcu.ayan@iuf.org på IUL:s sekretariat.  

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

I över 374 dagar har arbetarna och deras 
fackförening HBLMU på AB InBev:s fabrik i 
Sonepat kämpat mot den lokala arbetsgivaren 
som försöker krossa facket och vägrar 
återanställa felaktigt uppsagda fackledare. 
HBLMU:s kontinuerliga och fredliga protest-
aktioner har säkrat den villkorslösa återanställ-
ningen av två medlemmar och flera arbetare 
går nu med i facket. Kampen går vidare för att 
de felaktigt uppsagda fackledarna ska 
återanställas. 

KLICKA HÄR (på engelska) för att kräva att AB 
InBev stoppar trakasserierna mot HBLMU:s 

ledning, säkrar deras villkorslösa återanställning 
och börjar förhandla i god tro om ett nytt 
kollektivavtal med HBLMU på fabriken i Sonepat. 
Använd ditt förbunds sociala medier och 
eventuellt andra kommunikationskanaler för att 
fortsätta bygga upp stöd för denna kamp och 
berätta om den.  

IUL:s sekretariat fortsätter att arbeta med 
medlemsförbund på AB InBev – inte minst i 
Belgien och USA – för att sätta press på 
koncernledningen och få dem att ta itu med de 
ständiga rättighetsbrotten.  

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Nästa möte mellan IUL och Arla Foods äger rum 
i Amsterdam 20/3. En undergrupp med uppdrag 
att avtala om ett gemensamt åtagande för att 
förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen 
kommer att träffas före mötet. 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 

IUL hade sammankallat ett internationellt möte 
för fack med medlemmar i Lactalis Group i 
Genève 30-31/1 2019. Medlemsförbund från 
region Europa, Latinamerika och Asien och Stilla 
havet deltog.  

Ett antal medlemsförbund presenterade rapporter 
rörande företagets vägran att låta förtroende-
valda fullgöra sina fackliga uppgifter på arbets-
platsen. IUL:s sekretariat bad medlemsförbunden 
att faktamässigt och detaljerat informera IUL om 
eventuella brott mot arbetstagarnas rättigheter så 
att vi kan göra en sammanställning av företagets 
rättighetsövergrepp. När informationen väl är 
samlad kan vi fundera på hur vi bäst kan 
använda den för att kräva att företaget slutar att 
bryta mot rättigheterna på arbetsplatsen. 

Mötet beslutade att inrätta en allians för 
Lactalisfack och sekretariatet ska utforma ett 
dokument som medlemsförbunden kan under-
teckna, med löfte om ömsesidigt solidariskt stöd. 

Medlemsförbunden ställde sig enhälligt bakom 
Lactalisfacket i Ukraina i deras kamp för att höja 
de usla lönerna till en rimlig levnadslön. 

För att stötta IUL:s medlemmar och möjliggöra 
ett samtal om rättighetsfrågor med företaget i ett 
formellt sammanhang är ett viktigt mål för den 
internationella fackliga alliansen att Lactalis 
erkänner IUL som representant för en stor 
majoritet av de organiserade arbetstagarna inom 
Lactalis Group. 

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
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org


 
4 

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 290 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.  

IUL-förbund med medlemmar på Cargill har 
kontaktat företaget och uppmanat företaget att 
återanställa de 14 uppsagda fackmedlemmarna 
och respektera deras föreningsfrihet. Nu senast 
undertecknade 25 IUL-förbund på Cargill ett 
gemensamt öppet brev till företagets högsta 
ledning, där de kräver att de 14 fackligt aktiva 
återanställs med full retroaktiv lön och att 
Cargills anställda tillåts utöva sin föreningsfrihet 
i Turkiet utan att arbetsgivaren lägger sig i. 

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

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

IUL:s och Danones senaste globala dialogmöte 
ägde rum 20/12 2018 i Paris. Bland de 
viktigaste punkterna på dagordningen var en 
diskussion om översynsprocessen för avtalen 
mellan IUL och Danone, IUL:s och ITF:s 
gemensamma arbete med leveranskedjan för 
vägtransporter, problem som uppstår kring 
efterlevnaden av våra avtal med Danone och 
mer generella rättighetsfrågor. För att förbättra 
efterlevnaden av IUL:s och Danones avtal om 
arbetsmiljö, arbetsvillkor och stress ska IUL och 
Danone gemensamt identifiera indikatorer på 
stressproblem.  

Vi kommer även att fortsätta försöka gå till 
botten med beskyllningarna om att Danones 
ryska företagsledning aktivt motsätter sig att 
anställda fritt kan välja att gå med i facket och 
att den motarbetar fackets strävanden för att 
säkra en meningsfull kollektiv förhandlingsrätt.  

I våra samtal med Danone kommer IUL nu som 
tidigare att se till att arbetare som vill bilda och 
gå med i fria fackföreningar inte hindras av den 

lokala arbetsgivarens agerande i Danones Aqua-
verksamhet i Indonesien.  

IUL-anslutna belgiska livsmedelsarbetar-
förbundet ACV-CSC har utifrån IUL:s och 
Danones avtal om hållbara jobb och tillgång 
till rättigheter förhandlat fram ett lokalt avtal 
med Danones mejeriverksamhet i Belgien. Det 
lokala avtalet ger arbetarna på Danones 
mejerifabrik i Rotselaar en konkret lista över vilka 
uppgifter som får eller inte får utföras av inhyrd 
personal. Läs mer här (på engelska). Det är 
första gången som vårt internationella avtal med 
Danone läggs till väsentlig grund för ett effektivt 
lokalt avtal om hållbara jobb. Det lokala avtalet 
finns här på nederländska och franska. ACV-
CSC tackar IUL för att vi med Danone tecknat 
det viktiga avtalet om hållbara anställningar och 
tillgång till rättigheter, inte minst för att det faktiskt 
före-skriver och bereder vägen för lokala 
förhand-lingar som syftar till att begränsa 
tillfälliga jobb. 

Danone Wave, USA 

Med köpet av White Wave (nu Danone Wave) i 
USA har Danone vuxit avsevärt i landet. IUL:s 
arbete med medlemsförbunden de senaste åren 
har säkerställt att anställda på Danones 
anläggningar i USA fritt kan välja om de vill 
utnyttja sin rätt att gå med i facket. Innan affären 
hade arbetarna gått med i facket i praktiskt taget 
hela Danones produktionsverksamhet. White 
Wave hade dock ett betydande antal 
produktionsanläggningar som inte var fackligt 
organiserade, delvis till följd av företagets 
negativa inställning till fackmedlemskap på vissa 
anläggningar. På ett möte 6/2 2019 i New York 
mellan tre amerikanska medlemsförbund, IUL:s 
sekretariat, Danones koncernledning och ameri-
kanska företagsledning beslutade parterna att 
den neutralitetsprincip som tidigare godkänts för 
den egna verksamheten före affären nu ska gälla 
också i samtliga Danone Waves anläggningar. 
Konkreta riktlinjer och lokala avtal om hur detta 
ska ske i praktiken utformas i kontinuerliga 
samtal mellan de i mötet medverkande medlems-
förbunden, IUL:s sekretariat och företaget. 

Danones leveranskedja för vägtransporter 

Företrädare för internationella transportarbetar-
federationen ITF, IUL:s sekretariat, ledningen för 
Danones koncern-hr och den ansvariga för 
Danones logistikupphandling träffades för ett 
andra möte i Rotterdam 18/2 2019. Mötet gick 
igenom ITF:s analys av exploateringen inom 
vägtransportsektorn i Europa och Danones 
befintliga arbete med vägtransportleverantörer. 
Framtida arbete kommer att omfatta bland annat 
en utvärdering av den modell för företags-

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6297
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6745
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Danone%20Belgium%20local%20agreement.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/9%202016%20Avtal%20om%20hallbara%20anstallningar%20och%20tillgang%20till%20rattigheter.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/9%202016%20Avtal%20om%20hallbara%20anstallningar%20och%20tillgang%20till%20rattigheter.pdf
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besiktning som tillämpas i sektorn, och 
eventuella förbättringar av de tillämpade 
normerna utifrån överenskomna högrisk-
områden i sektorn. 

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

Anställda på Jacobs Douwe Egberts (JDE) i 
Nederländerna och deras förbund FNV har nu 
ett nytt kollektivavtal efter ett par effektiva 24-
timmarsstrejker i Joure och Utrecht 19 och 
22/11 2018.  

Det nya avtalet ger en löneökning på 5,8 % 
under två år och två månader, högre än 
genomsnittet i nederländska kollektivavtal 2018. 
Efter de båda strejkerna släppte JDE sitt 
ursprungliga bud om att skapa ett tvådelat 
lönesystem som gett nyanställda betydligt lägre 
lön än tidigare anställda. 

Under hela konflikten har IUL:s sekretariat hållit 
JDE-förbund i andra länder fullt informerade ifall 
ytterligare internationellt stöd skulle ha behövts. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL:s sekretariat ska arbeta med att främja mer 
omfattande informationsdelning och samord-
ning mellan IUL-förbund inom Kraft Heinz. Om 
tillräckligt mycket användbar information 
framkommer ska IUL och Kraft Heinz-förbunden 
i framtiden återigen försöka att med investerare 
som målgrupp formulera en kritik av Kraft 
Heinz’ alltmer suspekta ekonomiska strategi. 
En sådan kritik måste gå hand i hand med 
kontinuerlig organisering och kampanjaktivitet. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Fackliga företrädare från 18 förbund, tretton 
länder och sex kontinenter samlades i Bryssel 
5-6/9 2018 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.  

IUL-förbund med medlemmar på Mondelēz 
fortsätter samarbeta och samordna inter-
nationellt för att nå globalt erkännande av IUL 
och andra mål. 

Nestlé 
ansaar.khaliq@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Som vi berättade i förra numret av TNF-info 
lovade Nestlés koncern-hr på Nestlés och IUL:s 
halvårsmöte 19/11 2018 att inom en överens-
kommen tidsram komma med ett svar på IUL:s 

utkast till förslag för ett avtal om tillgång till 
föreningsfrihet och avtalsförhandlingar för de 
anställda i USA. Precis innan tidsramens tio 
dagar gick ut bad Nestlé om fyra veckors 
förlängning för att ge ett detaljerat svar på 
utkastet.  

I slutet av januari meddelade emellertid företaget 
IUL att de inte tänkte komma med något svar. 
Istället hävdade de att ett avtal som det IUL 
föreslog stred mot amerikansk lag. Nestlé bad 
om ett ytterligare möte i USA där företaget 
ingående skulle förklara de rättsliga hindren.  

IUL:s generalsekreterare Sue Longley träffade 
Nestlés vice vd och koncernens hr-chef Béatrice 
Guillaume-Grabisch 4/2 och påpekade att 
företaget inte hållit sitt löfte.  

På halvårsmötet mellan IUL och Nestlé i 
november var vi mycket tydliga inför företaget 
med att IUL:s globala grupp och Nestlé måste 
komma överens om en lösning på de anställdas 
tillgång till föreningsfrihet och avtalsförhandlingar 
i USA. Detta sker efter att Nestlé Nordamerika 
upprepade gånger vägrat börja förhandla i god 
tro om förslaget.  

IUL:s sekretariat har bett om ett brådskande 
möte med Laurent Freixe, vd för Zon Nord- och 
Sydamerika. IUL kommer att ge frågan hög 
prioritet i arbetet med Nestlé tills den är löst. 

Aggressiva sparpaket präglade Nestlés 
verksamhet under 2018 och fortsätter att 
dominera även i år, med en ny omgång nedlägg-
ningar och outsourcing. 

Den 11/1 2019 meddelade Nestlé att det tänker 
lägga ner sin konfektyr- och kaffefabrik i 
Rumänien till slutet av maj. Fabriken har 388 
anställda. IUL argumenterade för att företaget 
resonerade fel om nedläggningen. Nestlé skyllde 
på personalbrist och produktionsluckor, men det 
lokala facket hävdade att dåliga ledningsbeslut 
var orsaken och att de borde ha rättats till för 
länge sedan. Förhandlingar pågår i skrivande 
stund mellan IUL:s rumänska medlemsförbund 
SINDALIMENTA och den lokala arbetsgivaren.  

I februari meddelade Nestlé att Aintree Purina 
Petcare-fabriken i Storbritannien ska säljas till 
en lokal djurmatstillverkare i Lincolnshire, 
familjeföretaget Fold Hill Foods. Tack vare det 
fyraåriga samtillverkningsavtalet blir det varken 
övertalighet eller nedskärningar. Den nya ägaren 
ska fortsätta att tillverka Nestlés Bonio och 
Winalot Shapes, de två största hundkexmärkena 
i Storbritannien, och dessutom introducera Fold 
Hills egna varumärken. IUL-förbundet GMB som 
representerar arbetarna på fabriken är för tillfället 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
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involverade i en samrådsprocess med den 
lokala arbetsgivaren. 

Den 15/1 2019 sa Nestlé upp ca 100 arbetare 
på anläggningen i Cordeirópolis i São Paulo i 
Brasilien utan att varsla vare sig arbetarna 
eller deras fack, STIAL. Nestlé hade beslutat 
hyra in lagerarbetare från ett bemannings-
företag och de nya arbetarna skulle ha fått 
avsevärt sämre löner och förmåner än de 
direktanställda som omfattas av kollektivavtalet 
som förlängdes i slutet av 2018. Den 24/1 
fastslog en lokal arbetsdomstol att Nestlé 
struntat i att samråda med facket och dess 
medlemmar vilket lagen kräver och beordrade 
företaget att återanställa de uppsagda 
arbetarna på deras ursprungliga villkor.  

Företaget bryter mot både OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och brasiliansk lag, och 
IUL har krävt att koncernledningen på Nestlés 
huvudkontor i Vevey ser till att den lokala 
arbetsgivaren börjar förhandla i god tro med 
vårt brasilianska medlemsförbund STIAL om att 
skydda jobb och inkomster. 

I Perm i Ryssland har Nestlé outsourcat 
palleteringen och motiverat beslutet med att 
tjänsten låg utanför Nestlés kärnverksamhet 
och att de nuvarande palleterarna har erbjudits 
jobb i produktionslinjerna. IUL har protesterat 
mot outsourcingen direkt hos koncernledningen 
på Nestlés huvudkontor och krävt att de ser till 
att den ryska arbetsgivaren börjar förhandla i 
god tro med facket. 

Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

Efter att ha kämpat i 160 dagar för erkännande 
och trotsat arbetsgivarens försök att under-
minera föreningsfriheten har facket på 
nederländska globala konfektyrjätten Perfetti 
Van Melle i Bangladesh 17/2 2019 godkänts 
juridiskt som officiell motpart i avtals-
förhandlingar med företaget. 

Arbetarna och deras förtroendevalda utsattes 
för envisa påtryckningar från arbetsgivaren efter 
att en stor majoritet av arbetarna på fabriken i 
Gazipur bildade en fackförening och registre-
rade den hos myndigheterna 11/11 2018. 

IUL och medlemsförbunden FNV och FLAI-
CGIL kontaktade företaget och bad 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. Den 17/2 avgick 
fackföreningen med segern och beviljades 
officiell ställning som motpart i avtals-
förhandlingar med företaget. 

 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Unilever: avtal om minimering av tids-
begränsade anställningar i produktionen 

I januari 2019 undertecknade IUL, IndustriALL 
och Unilever ett gemensamt åtagande om 
hållbara jobb på Unilevers fabriker. Avtalet ger 
strikta ramar för den legitima användningen av 
tidsbegränsade anställningar i produktionen, 
fastslår tydligt att de inte får användas för 
återkommande uppgifter eller för att underminera 
fasta anställningar, och anger de människo-
rättsliga riskerna med tidsbegränsade anställ-
ningar, till exempel rörande facklig representation 
och kollektiv förhandlingsrätt. Det ger en 
plattform för förhandlingar på samtliga nivåer om 
hur användningen av tidsbegränsade anställ-
ningar i produktionen påverkar rättigheterna om 
facket vill ta upp frågan med arbetsgivaren. 
Avtalet är föremål för kontinuerlig översyn. 

Avtalet undertecknades för Unilever av Marc 
Engel, ansvarig för leveranskedjan, och Leena 
Nair, hr-ansvarig, och vi väntar oss att det 
undertecknas formellt av den nya vd:n Alan Jope 
på vårt halvårsmöte med företaget 10/5. Vi 
kommer att ge det mer publicitet vid det tillfället, 
men avtalet betraktas redan som gällande.  

Avtalet tog form i samband med IUL:s 
kontinuerliga arbete med företaget om en 
minimering av tidsbegränsade anställningar, 
vilket vi jobbat med utan avbrott sedan 2010. 
Arbetet förs också framåt genom IUL:s och 
Unilevers gemensamma utredningar och 
utvärderingar på fabriksnivå, först i Ghana 
(augusti 2018) och Ungern (februari 2019). 
Ytterligare utvärderingar planeras, bland annat i 
region Asien och Stilla havet. 

Unilevers leveranskedja för vägtransporter i 
Europa 

IUL:s och ITF:s initiativ för att höja de sociala 
normerna i Unilevers europeiska leveranskedja 
för vägtransporter främjas hos Unilever av en 
gemensam styrgrupp som består av företrädare 
för IUL, ITF och Unilever. Hittills har styrgruppen 
kommit överens om en uppsättning normer för 
leveranskedjan för hantering av de huvudsakliga 
riskfaktorer som idag förekommer i sektorn. 
Arbete pågår dessutom med att ta fram en 
företagsbesiktningsmetod som är utformad för att 
möta de speciella utmaningar som finns i denna 
del av Unilevers globala leveranskedja. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
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HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

AccorHotels 
massimo.frattini@iuf.org 

I augusti 2018 skrev IUL:s generalsekreterare 
till AccorHotels och uppmanade dem att ta itu 
med allvarliga brott mot de mänskliga 
rättigheterna på två av varumärkets 
anläggningar i Burma och Indonesien och 
sluta med sin antifackliga verksamhet. IUL 
hotade med att utlösa följande klausul i avtalet 
med Accor: ”eventuella meningsskiljaktigheter 
rörande avtalets tolkning eller tillämpning ska 
undersökas gemensamt”. 

Företaget gick med på att göra en gemensam 
utredning i Jakarta 23-24/1. Den gemensamma 
utredningsgruppen lämnade rekommendationer 
i avsikt att hjälpa AccorHotels att leva upp till 
sina skyldigheter enligt OECD:s riktlinjer. Den 
gemensamma utredningsgruppen följer 
utvecklingen rörande rekommendationerna och 
gör en översyn senast 28/2 2019. 

AccorInvest 
massimo.frattini@iuf.org 

Protokoll om sexuella trakasserier 

Som tidigare meddelats har sekretariatet 
överlämnat ett textutkast till företaget i ett försök 
att få till stånd ett internationellt avtal om 
förebyggande av sexuella trakasserier på hotell 
ägda av AccorInvest. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

I november 2018 uppmanade sekretariatet 
medlemsförbund att skriva brev till sin regionala 
eller nationella Marriottledning och uppmärk-
samma dem på problem som personalen stött 
på och vd:ns vägran att förhandla om riktlinjer 
för att skydda anställda från sexuella 
trakasserier. Aktionen som avsåg att sätta 
press på Marriotts koncernledning har ännu inte 
lett till något formellt resultat.  

I USA har UNITE HERE lyckats teckna avtal för 
all strejkande personal. Avtalen löper över fyra 
år och ger betydande löneökningar för 
städarna, samt minskad arbetsbelastning och 
mindre utkontraktering. Skyddet för personal 
som riskerar att drabbas av sexuella 
trakasserier har förbättrats avsevärt. Avtalen 
innehåller dessutom ett ramverk för 
förhandlingar om införandet och 
konsekvenserna av ny teknik.  

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

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

IUL:s och Meliás årliga möte 

IUL och Meliá höll sitt årliga möte 17/1 för att se 
över tillämpningen av det internationella avtalet 
om arbetstagarnas rättigheter. Bland övriga 
frågor som diskuterades på mötet var vilka 
framsteg som gjorts i tillämpningen av avtalet i 
Storbritannien, och man beslutade att undersöka 
om det går att ordna ett möte mellan UNITE, 
Meliá och IUL i London för att hitta ett mer 
effektivt sätt att tillämpa avtalet i Storbritannien. 

Förebyggande av sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen 

På mötet undertecknades Meliás och IUL:s 
gemensamma åtagande för förebyggande av 
sexuella trakasserier. Sekretariatet ska arbeta 
med den praktiska tillämpningen av avtalet 
genom förhandlingar på global och lokal nivå, 
och ett kommande möte godkändes med Meliás 
globala hr-grupp där framtida åtgärder ska 
utformas för att säkra tillämpningen. 

IUL:s internationella kampanj för 
hotellstädare  

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

IUL:s sekretariat håller tillsammans med ett par 
viktiga hotellkedjor – Meliá och AccorInvest – på 
att formulera bättre arbetsmiljönormer för 
hotellstädare. 
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