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Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag. Endast för 

IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 
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JORDBRUK 
svetlana.boincean@iuf.org 

Systembolaget 
svetlana.boincean@iuf.org 

Efter att ha tecknat ett samförståndsavtal med 
svenska alkoholmonopolet Systembolaget i 
augusti 2017 (se TNF-info nr 33 – om du behöver 
lösenord får du det från sekretariatet) har IUL 
fortsatt att träffa Systembolaget för att arbeta 
med samförståndsavtalets tillämpning. Bland 
annat har en bilaga för rutinerna kring incident-
rapporter utformats. Det har beslutats att vin blir 
den första produkt som undersöks, och därefter 
rörsocker (för rom). I Sydafrika har aktiviteter 
genomförts för att förklara samförståndsavtalet 
och rutinerna för incidentrapportering. 

IUL och Systembolaget ska tillsammans besöka 
Italien senare i år för att träffa våra medlems-
förbund och utreda arbetsvillkoren inom italiensk 
vinproduktion. 

Sekretariatet planerar även att sammankalla ett 
möte under 2019 för fack som representerar 
anställda inom alla fem nordiska alkoholmonopol 
och i alkoholproduktion, för att diskutera effektiv 
samordning av den framtida dialogen med 
alkoholmonopolen. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company (TCCC) 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-förbund fortsätter backa upp kampanjen ”Noll 
rätt” (”Zero Rights”) för att bilda och tillhöra fria 
och demokratiska fack och avtalsrätt för Coca-
Colas anställda i Haiti, Indonesien, Irland, 
Filippinerna och USA. 

Den 21-22/2 2019 uttalade den Coca Cola-
fackliga federationen FCCU i Filippinerna sitt 
solidariska stöd med Coca Cola-anställda och 
deras fackföreningar i Indonesien, Irland, Haiti 
och USA. Detta skedde på federationens 
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nationella konferens, i närvaro av ledare från 
alla lokala FCCU-fack.  

19 IUL-förbund från elva länder samlades på 
mötet för IUL:s europeiska regionorganisation 
EFFAT:s Coca-Cola-samordningsgrupp 18-
19/3 i Berlin. Syftet var att utforma fackliga 
aktioner för att skydda medlemmarnas framtid i 
Coca-Cola-systemet. De fackliga företrädarna 
diskuterade hur samordningen kan förbättras 
och fick lägesrapporter om IUL:s pågående 
kampanj ”Noll rätt” (”Zero Rights”). Medlems-
förbunden ställde sig bakom kampanjen. 

I Indonesien organiserade Coca Cola-
arbetarnas fackliga råd CCWUC – som tillhör 
IUL-anslutna FSBMM – en demonstration 
utanför Coca-Cola-fabriken i Cibitung 29/3 
2019. Den 30/3 och 8/4 2019 organiserade 
medlemmar i FSBMM ytterligare protester i 
Indonesien vid fabrikerna i Bawen och Cibitung. 
I det senare fallet skedde protesterna i 
samband med att vd:n för CCA Australien 
besökte anläggningen. 

Alla fack som deltog i protesterna lovade 
fortsätta kämpa för erkännande av fria 
fackföreningar och kollektiv förhandlingsrätt.  

IUL:s styrelse sammanträdde i Genève i 
Schweiz 3-4/4 och uttalade sitt ovillkorliga stöd 
för den internationella Coca Cola-kampanjen 
”Noll rätt” (”Zero Rights”). 

IUL-anslutna tyska 
livsmedelsarbetarförbundet NGG höll en rad 
varningsstrejker som omfattade 2 200 av 
förbundets medlemmar på samtliga Coca-Cola-
anläggningar 8-10/4 2019. 

Mot den bakgrunden – och trots en mycket hård 
förhandlingsposition från Coca-Cola European 
Partners (CCEP) – rodde förbundet i land ett 
nytt kollektivavtal för ca 8 000 anställda kvällen 
12/4. Lönen höjs med 120 EUR i månaden 
under 2019 (retroaktivt från 1/1) och med 90 
EUR i månaden från 2020. Löneökningen 
motsvarar runt 8-9 %, med viss variation mellan 
delstaterna. Månadslönen för praktikanter höjs 
med 60 EUR under 2019 och med 45 EUR 
2020. Kollektivavtalet är tvåårigt. Alla övriga 
villkor i det tidigare avtalet – t ex arbetstider, 
delpension – har förlängts till slutet av 2020. 

IUL-förbund som representerar Coca Cola-
anställda från 18 länder – inklusive några av 
Coca-Colas viktigaste marknader – deltog i ett 
möte för den Coca-Cola-fackliga alliansen i 
Genève 8-9/4. På det två dagar långa mötet 
diskuterades bland annat de ständiga rättig-
hetsbrotten i fem länder. Alliansen ställde sig 
enhälligt och villkorslöst bakom arbetarna vars 

rättigheter företaget bryter mot i de berörda 
länderna.  

Jeremy Corbyn – ledaren för brittiska labour-
partiet – tog sig tid att uttala sitt stöd för IUL:s 
kampanj ”Noll rätt” (Zero Rights”). Läs mer HÄR 
(på engelska).  

Irländska studentförbundet USI:s kongress 
godkände en motion om att stödja SIPTU och 
IUL:s kampanj #TasteZeroRights i protest mot i 
synnerhet Coca-Cola som på västra Irland bryter 
mot arbetstagarnas rättighet att organisera sig 
fackligt och förhandla kollektivt. USI 
representerar 347 000 studenter. Läs mer HÄR 
(på engelska).  

IUL:s sekretariat deltog tillsammans med IUL:s 
ordförande och en SIPTU-företrädare från Irland i 
TCCC:s bolagsstämma i Atlanta i USA 24/4 
2019, och ställde frågor direkt till vd:n, 
styrelseordföranden och TCCC:s styrelse-
medlemmar om varför företaget aldrig tar itu med 
de ständiga brotten mot de mänskliga 
rättigheterna i Coca-Cola-systemet. Under 
ledning av IUL:s europaorganisation EFFAT 
organiserade europeiska fack med medlemmar i 
Coca-Cola en demonstration måndagen 29/4 
utanför Coca-Cola European Partners’ (CCEP) 
huvudkontor i Anderlecht, för att protestera mot 
CCEP:s usla personalpolitik. Läs mer i detalj om 
demonstrationen och de europeiska Coca-Cola-
fackens krav HÄR (på engelska). 

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

IUL-nätverket för PepsiCo- och Frito-Lay-fack 
sammanträdde i Genève 9-10/4 2019. De 
fackliga företrädarna diskuterade hur samord-
ningen och samarbetet kan förbättras inter-
nationellt. IUL-förbunden identifierade tänkbara 
svarsåtgärder på företagets omstrukturerings-
planer och användningen av ny teknik, automati-
sering och outsourcing, både lokalt och mer 
allmänt i PepsiCo. Ett samtal ägde rum om att 
intensifiera IUL:s dialog med PepsiCo/Frito-Lay.  

IUL:s sekretariat presenterade utvärderingar av 
svaren på enkäterna om jämställdhet och 
arbetsmiljö.  

De preliminära resultaten från jämställdhets-
enkäten visar att könsdiskriminering i PepsiCo 
förekommer framför allt i samband med 
rekrytering, nämligen genom att inte anställa 
kvinnor eller inte försöka locka kvinnliga sökande 
till flertalet jobb som normalt utförs på en 
anläggning. Fenomenet förklaras ofta bort med 
argumentet att de här jobben inte ”passar” 
kvinnor, ett antagande som i princip utgår ifrån 
att hårt kroppsarbete krävs och att kvinnor inte 
klarar detta. Det är ett argument som idag 

http://www.iuf.org/w/?q=node/6854
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ifrågasätts av många medlemsförbund. Ett 
annat argument som ofta framförs i samtal med 
arbetsgivare är att de kulturella och sociala 
attityderna i vissa länder samt kvinnors brist-
fälliga kvalifikationer eller utbildning begränsar 
deras möjlighet att söka de flesta tjänster inom 
teknik, distribution och lager.  

Vi har hittills inte fått in så många svar på 
arbetsmiljöenkäten men de pekar på tydliga 
skillnader mellan PepsiCo-anläggningar i 
OECD-länder och fattigare länder. Mötet 
poängterade att det inte finns något 
berättigande för att arbetare i fattigare länder 
ska utsättas för större arbetsmiljörisker. 

Kontakta burcu.ayan@iuf.org för ett detaljerat 
mötesprotokoll, beslutade åtgärder och de 
fullständiga utvärderingarna av jämställdhets- 
och arbetsmiljöenkäterna. Det 3:e 
internationella mötet mellan IUL-förbund och 
PepsiCo:s koncernledning äger rum 
onsdagen 19/6 2019 i Washington DC, USA. 
Skriv till burcu.ayan@iuf.org och berätta om 
eventuella nya problem med arbetstagarnas 
rättigheter.  

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

En namninsamling på webben 
som IUL drog igång i juni 2018 ledde till över 
15 700 underskrifter på kravet att AB InBev ska 
stoppa trakasserierna av fackets ledning och 
medlemmar på bryggeriet i Sonipat i Indien, 
ovillkorligt återanställa dem och börja förhandla 
i god tro med facket om ett nytt kollektivavtal. 

AB InBev har fortfarande inte gjort något för att 
den lokala arbetsgivaren ska börja respektera 
de fackliga rättigheterna.  

Efter mer än 400 dagars kamp för fackliga 
rättigheter och kollektiv förhandlingsrätt har 
bryggerifacket i delstaten Haryana HBLMU 
genom fortsatta fredliga protester säkrat den 
villkorslösa återanställningen av två fack-
medlemmar. Kampen för återanställning av alla 
fackliga ledare som sparkats går vidare och fler 
arbetare ansluter sig hela tiden till facket. 

Stöd kampanjen till exempel genom att 
använda ditt förbunds sociala medier och övriga 
kommunikationskanaler. Kampanjmaterial som 
banderoller och flygblad kan beställas från 
burcu.ayan@iuf.org.  

IUL har lämnat in ett formellt klagomål för 
brott mot OECD:s riktlinjer till den belgiska 
kontaktpunkten. 

I Panama har bryggeriarbetarförbunden STICP 
och SITRAFCOREBGASCELIS överlämnat ett 
gemensamt förslag till kollektivavtal till AB InBev, 
som bland annat syftar till att minimera 
outsourcingen. Idag är ca 300 jobb på AB InBev 
outsourcade i Panama och både STICP och 
SITRAFCOREBGASCELIS vill förhandlings-
vägen ersätta de outsourcade jobben med fasta 
anställningar. 

IUL:s sekretariat planerar att ordna en 
internationell konferens för bryggerifack i 
slutet av september i Belgien. Vi skickar inom 
kort mer information om konferensen till 
medlemsförbunden. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

I USA har medlemsförbundet UFCW motarbetats 
i samband med en organiseringskampanj på 
universitetet i Dallas efter månader av ”neutra-
litet” från företaget. Compass anlitade på eget 
bevåg – och utan att informera facket – externa 
fackföreningsfientliga konsulter för att ”få en 
alternativ ståndpunkt” samtidigt som facket för-
beredde omröstningen bland de anställda om en 
eventuell facklig organisering av arbetsplatsen. 

IUL kontaktade det globala koncernhuvud-
kontoret i Storbritannien och förklarade att det 
åligger företaget att underlätta för personalen att 
utnyttja sina rättigheter, inklusive rätten att gå 
med i facket. Den här sortens konsulter anlitas 
bara för att anställda inte ska våga utöva sina 
rättigheter på arbetsplatsen. IUL kommer att 
påtala för Compass att de är skyldiga att 
underlätta och respektera de anställdas rätt att 
fritt gå med i en fackförening i en neutral miljö.  

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
Mötet för mejeriavdelningens styrgrupp ägde 
rum efter mejeri- och köttavdelningarnas work-
shop med lantarbetarfackgruppens styrelse om 
klimatförändringen i Omaha i USA vecka 19. 

Styrgruppen tog ställning till 
rekommendationerna från IUL:s Lactalismöte i 
januari i år, om att stärka den internationella 
fackliga alliansen inom företaget. Styrgruppen 
diskuterade även hur vi kan stärka den fackliga 
alliansen inom Saputo, som är ytterligare ett 
företag som växer snabbt genom förvärv. Sedan 
styrgruppens senaste möte har Saputo köpt 
Murray Goulburn, Australiens största mejeriföre-
tag, och den brittiska mejerijätten Dairy Crest. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Arla har meddelat IUL att de är redo att 
diskutera och komma överens om ett 
samförståndsavtal eller gemensamt uttalande 
om relationen mellan IUL och Arla, där 
företaget utfäster sig att skydda och försvara 
arbetstagarnas rättigheter och de gemen-
samma mötenas kontrollfunktion. Uttalandet 
kommer att framtas av sekretariatet och 
godkännas av den grupp IUL-förbund som 
träffar företaget på ett möte före den slutliga 
överenskommelsen. 

IUL och Arla Foods har länge diskuterat ett 
gemensamt åtagande för att skydda 
anställda mot sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. Det gemensamma åtagandet 
undertecknas förmodligen i år. 

Preliminära samtal har också inletts om 
medlemsförbunds tillgång till personalen på 
Arlas anläggningar utanför Europa. 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 

Ledarna för facket på Lactalis i Mykolajiv i 
Ukraina har trakasserats efter en konflikt för 
anständig lön och efter att ledarna deltagit i 
IUL:s globala Lactalismöte i Genève i januari. 

Detta ledde till att fackets ordförande prickades 
och en styrelsemedlem stängdes av från jobbet.  

Facket kräver att den lokala arbetsgivaren upp-
hör med alla trakasserier och provokationer och 
istället börjar samtala med facket kontinuerligt.  

IUL:s sekretariat väntar på att få veta vad ett 
möte mellan arbetsgivaren och facket ledde till 
innan vidare åtgärder vidtas. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Sekretariatet motsätter sig fortfarande 
McDonald’s närvaro i FN:s globala initiativ för 
anständiga jobb för unga och tar tillsammans 
med berörda medlemsförbund fram ett underlag 
om McDonald’s uppträdande. Underlaget ska 
skickas till initiativets styrelse för att få 
samarbetet upphävt. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
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. För att markera ettårsdagen av deras 
ännu pågående kamp samlades fackligt aktiva 
och likasinnade utanför Cargills huvudkontor i 
Istanbul och krävde att företaget omedelbart 
återanställer de 14 arbetarna. De 14 från Cargill 
står enade och kämpar vidare. 

IUL-förbund och deras medlemmar i Cargill 
skickar nu vykort till företaget med kravet att de 
14 genast återanställs. Kontakta 
sarah.meyer@iuf.org (eller IUL:s sekretariat) om 
du vill delta i den här viktiga solidaritetsaktionen. 

UFCW-medlemmar på Chain-mötena i Saint 
Louis i USA 15-17/4 ställde sig kraftfullt bakom 
de 14 arbetarna som sparkats av Cargill i Turkiet 
när de försökte bilda en fackförening (se ovan). 
Medlemmarna skickade vykort till Cargills vd och 
krävde att arbetarna återanställs. Deltagarna på 
Cargill Chain-mötet beslutade att återigen ta upp 
problemet med fackliga trakasserier i Turkiet med 
medlemmarna och arbetsgivarna samt att samla 
in pengar till de sparkade arbetarnas solidaritets-
fond. Dekaler med IUL-loggan och orden ”I am 
IUF” (”Jag är IUL”) delades ut till medlemmar på 
Cargills anläggningar. 

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

Danones europeiska företagsråd CIC höll ett 
extraordinärt möte 16/4 2019. Fokus låg på 
föreslagna förändringar i den ledningsstruktur 
som samlar Danones divisioner för barnmat och 
specialkost – Early Life Nutrition och Medical 
Nutrition – under en och samma geografiska 
enhet i Europa, samt på ändringsförslagen för ett 
nytt regionalt fotavtryck för Danones företags-
kluster i Europa. Omstruktureringen för en 
sammanslagning av barnmats- och specialkost-
divisionerna i en specialkostdivision förväntas 
leda till att 277 jobb försvinner och omstruktu-
reringen för regionalt fotavtryck väntas leda till en 
förlust av nio tjänster. 

IUL:s och Danones nästa globala dialogmöte 
äger rum i Evian 27-28/5 2019. Överst på 
dagordningen står bland annat konkreta 
rättighetsproblem i Malaysia, Indonesien, 
Ryssland och USA, utvärdering av initiativet ”One 
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Worker, One Voice, One Share” (”En anställd, 
en röst, en andel”), kontrollinitiativet för avtalet 
mellan Danone och IUL, utvärdering av de 
främsta utmaningarna kopplade till befintliga 
internationella avtal mellan Danone och IUL, 
uppdatering och omförhandling av befintliga 
avtal, samt tänkbara områden för framtida avtal. 

Danone, USA 

Föreningsfrihet och kollektiv förhandlings-
rätt på Danone, USA 

Ett stort framsteg har skett hos Danone i USA 
sedan februari efter givande samtal och 
framgångar kring neutralitet och förenings-
frihet. Dessutom har vi kommit överens med 
Danone om ett medlingsförfarande vid fackliga 
val, istället för arbetsmarknadsstyrelsen 
NLRB:s process, samt proaktiv kommunikation 
från företagsledningen om neutralitet. På en 
anläggning i Dallas överväger anställda på 
Danone USA nu att låta sig företrädas fackligt 
av IUL-anslutna UFCW.  

Tre IUL-förbund (BCTGM, IBT och UFCW) 
arbetar tillsammans med personal från IUL:s 
sekretariat med att säkra att Danone i praktiken 
tillämpar ovanstående principer.  

I Ryssland hölls ett möte 13/3 mellan en 
ledningsgrupp från Danone Ryssland och 
ryska IUL-förbund som representerar Danone-
anställda. IUL-företrädare från regionen och 
IUL:s sekretariat deltog också i mötet, som 
utvärderade relationen mellan fack och 
arbetsgivare på en rad områden, och 
avslutades med en överenskommelse om att de 
framsteg som gjorts de senaste månaderna 
måste fortsätta, stärkas och befästas, i 
synnerhet vad gäller föreningsfriheten och den 
kollektiva förhandlingsrätten.  

IUL och Danone gör ett gemensamt 
kontrollbesök på tre fabriker i Ryssland i juni 
för att utvärdera hur IUL:s och Danones avtal 
samt övriga internationella normer som Danone 
säger sig följa tolkas och efterlevs. Teamet som 
består av företrädare från Danones koncern-
ledning och IUL:s sekretariat ska med den 
ryska företagsledningen och IUL-förbund 
diskutera vilka åtgärder som behövs för att 
stärka den praktiska tillämpningen av IUL:s 
avtal med Danone och efterlevnaden av 
internationella arbetsrättsnormer.  

Det partssammansatta kontrollteamet 
planerar liknande aktiviteter i USA (i augusti) 
och Indonesien (kvartal 4 2019). I tidigare 
samtal fastslogs att arbetstagarnas rättigheter 
är svaga i båda länderna.  

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

IUL träffade 13/3 Nestlés högsta ledning – bland 
annat Laurent Freixe, vice vd och vd för zon 
Amerika – för att diskutera tillämpningen av IUL:s 
och Nestlés gemensamma underliggande 
principer i USA. 

Det bestämdes att Kathryn Rowan, zon Amerikas 
hr-chef, ska träffa IUL-förbund och företrädare för 
den nordamerikanska företagsledningen 28/3.  

Laurent Freixe lovade att sammankalla en 
telekonferens med verksamhets- och hr-chefer i 
USA för att diskutera tillämpningen av de 
underliggande principernas i USA. 

IUL och Nestlé är överens om att principerna ska 
tillämpas när facket försöker organisera 
arbetsplatser i USA. Principerna omfattar fackligt 
tillträde och neutralitet samt ett tydligt 
konstaterande att Nestlé stödjer föreningsfrihet. 

Laurent Freixe ska dessutom delta i IUL:s och 
Nestlés globala möten tills situationen mellan IUL 
och företaget normaliserats i USA.  

Mötet med företrädare för den nordamerikanska 
företagsledningen hölls på Purinas huvudkontor i 
Saint Louis 28/3. IUL-representanterna på mötet 
upprepade att arbetstagarnas rätt till förenings-
frihet och avtalsförhandlingar i USA utan 
påverkan från arbetsgivaren är IUL:s högsta 
prioritet på de globala halvårsmötena mellan IUL 
och Nestlé. IUL begärde förhandling om ett 
kontrollerat förfarande som ger IUL-förbunden 
tillträde till Nestlés anställda. IUL bad även 
företaget att inte hålla möten med personalen om 
fackliga organiseringsaktiviteter utan att fackliga 
företrädare är närvarande samt att anställdas 
frågor riktas till facket. Företaget ger sitt svar på 
ett möte i USA 19/6. 

I förra numret av TNF-info berättade vi om 
beskedet om nedläggningen av fabriken i 
Timișoara. Sedan dess har IUL-anslutna 
rumänska SINDALIMENTA fortsatt att träffa den 
lokala arbetsgivaren för att förhandla om en 
skälig lösning i linje med den formel som 
tillämpats när medlemsförbund i andra 
europeiska länder drabbats av nedläggningar. 

Facket har demonstrerat regelbundet utanför 
fabriken för att förmå Nestlé att backa från 
ursprungsbudet och erbjuda de anställda en 
skälig lösning. Efter arbetsgivarens otillräckliga 
bud planerade SINDALIMENTA att i början av 
maj samla medlemmarna för en demonstration 
utanför Nestlés globala huvudkontor i Vevey i 
Schweiz. Strax efter att SINDALIMENTA 
offentliggjort den planerade demonstrationen i 

mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Vevey kom Nestlé med ett avsevärt bättre bud 
som förbundet accepterade och undertecknade 
17/4. SINDALIMENTA tackar IUL och 
medlemsförbunden för solidaritet och stöd. 

Ett avtal har nåtts mellan IUL-förbundet STIAL 
och Nestlé i Brasilien efter outsourcingen av 
lagerarbetarna på anläggningen i Cordeiropolis 
i São Paulo. Avtalet följde efter att IUL:s 
sekretariat kontaktat koncernledningen i Vevey 
för att försäkra sig om att den lokala arbets-
givaren förhandlade i god tro om en lösning 
med STIAL. 

Perfetti Van Melle (PVM) 
sarah.meyer@iuf.org 

Efter långvarig kamp för rätten att 
avtalsförhandla på globala konfektyrjätten 
Perfetti Van Melles fabrik i Bangladesh har 
PVM-fackets ledning och medlemmar nu utsatts 
för hot och misshandel. PVM-fackets krav att 
PVM:s tredjepartsleverantör av arbetskraft och 
tjänster, Rahat Corporation, skulle sluta 
använda barnarbete var centralt i kampen mot 
företagets usla personalpolitik.  

Efter att PVM-facket framfört sina krav tog sig 
20 torpeder från Rahat Corporation (på 
engelska) in i fabriken i Gazipur 9/4 2019 och 
började misshandla och hota fackets 
medlemmar utan att den lokala 
företagsledningen ingrep. 

KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT BREV till 
Perfetti Van Melle och delta i IUL:s solidaritets-
kampanj, där vi kräver att företaget gottgör den 
skada det vållat barnarbetarna som utnyttjas av 
Rahat Corporation, garanterar säkerheten för 
alla fackmedlemmar, omedelbart slutar anlita 
Rahat Corporation, och börjar förhandla i god 
tro med PVM-facket om ett kollektivavtal. Har 
ditt förbund medlemmar i Perfetti Van Melle? 
Vill ni stödja PVM-arbetarna i Bangladesh? 
Kontakta IUL:s sekretariat via 
sarah.meyer@iuf.org så berättar vi mer om vad 
du och ditt förbund kan göra. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Unilevers leveranskedja för vägtransporter i 
Europa 

IUL och ITF:s initiativ för att höja de sociala 
normerna i Unilevers leveranskedja för 
europeiska vägtransporter gör fortsatta 
framsteg inom ramarna för IUL:s, ITF:s och 
Unilevers gemensamma styrgrupp. Samtalets 
tyngdpunkt ligger nu på en modell för 
företagsbesiktning som består av tre delar: 
normer (här är parterna redan överens), kontroll 
och sanering.  

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

Accor (f d AccorHotels) 
massimo.frattini@iuf.org 

Förtroendevalda från förbund som organiserar 
anställda på Accor i Österrike, Benin, Frankrike, 
Indonesien, Italien, Kenya, Marocko, Spanien, 
USA och Kanada samlades i Casablanca i 
Marocko 14/4 för att utvärdera den fackliga 
organiseringen i företaget och flytta fram 
positionerna i kampen för globala fackliga 
rättigheter och meningsfulla avtalsförhandlingar. 
På mötet uttalade IUL-förbunden återigen sitt 
kontinuerliga stöd i kampanjen för återanställning 
av Husni Mubarok, ordförande för FSPM i 
Indonesien, som sparkades utan grund av 
arbetsgivaren på Pullman Jakarta 5/7 2018. 
Mötet beslutade även formellt att trappa upp 
insatserna för att få Accor att skriva under ett 
avtal om att tillsammans med IUL arbeta för att 
stoppa sexuella trakasserier på Accor-hotell. 

Företaget struntade sedan i att tillämpa de 
lösningsförslag som avtalats med IUL i 
Indonesien och gömde sig bakom ägarens 
vägran att föra meningsfulla samtal. Sekretariatet 
och berörda medlemsförbund diskuterar framtida 
åtgärder för att säkra att Accor lever upp till sina 
skyldigheter enligt OECD-riktlinjerna och avtalen 
med IUL. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

Den 5/3 samlades afrikanska medlemsförbund 
i Conakry i Guinea för att utforma en konkret 
strategi för regionen. Den första åtgärd som 
föreslogs var att skicka ett brev undertecknat av 
alla medlemsförbund till Marriotts vd. 

På det globala mötet för Marriott-fack i april 
berättade medlemsförbund om de åtgärder de 
vidtagit under ett år av globala kampanjer och 
planerade framtida aktioner. Kampanjen har 
fortsatt fokus på sexuella trakasserier och syftar 
till att tvinga Marriott till ett formellt åtagande mot 
sexuella trakasserier som ett led i en strategi för 
ett formellt erkännande av IUL och 
medlemsförbunden. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6759
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6759
http://www.iuf.org/w/?q=node/6828
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
Mötet för köttavdelningens styrgrupp ägde 
rum efter mejeri- och köttavdelningarnas 
workshop med lantarbetarfackgruppens 
styrelse om klimatförändringen i Omaha i USA 
vecka 19. Styrgruppen diskuterade vägen 
framåt för att stärka Cargill-kampanjen. 
Förutom IUL:s insatser i Cargill diskuterade 
deltagarna hur inter-nationella fackliga allianser 
i andra köttjättar kan stärkas i praktiken, till 
exempel JBS, Smithfield (WH Group) – men 
också Tyson som tills nyligen endast var 
verksamt i Nordamerika.  

Styrgruppen tog även upp de transnationella 
företagens investeringar i köttersättnings-
produkter och växtbaserade proteiner, samt de 
eventuella konsekvenserna av detta för 
sysselsättningen. 

TOBAK 
kirill.buketov@iuf.org 
Ett internationellt möte för tobaksarbetare 
hölls i Berlin 8-10/4. 40 deltagare som 
representerar anställda på JTI, PMI, BAT och 
andra tobaksföretag beslutade att stärka 
samordningen genom att inrätta en tobaks-
avdelning inom IUL. Tobaksavdelningen ska 
implementera det upprop som godkändes av 
den 27:e IUL-kongressen till stöd för arbetare 
inom tobaksodling samt utveckla nätverk inom 
transnationella företag och konkreta 
handlingsplaner för att förbättra jämställdheten 
och stoppa könsrelaterat våld i sektorn. 

British American Tobacco (BAT) 
kirill.buketov@iuf.org  

På BAT:s bolagsstämma 25/4 tog represen-
tanter för FLOC och IUL upp problemen med de 
fackliga rättigheterna hos tobaksodlare i 
delstaten North Carolina i USA, som är 
leverantörer till den amerikanska tobaks-
industrin. Stödkampanjen för FLOC fortsätter. 

Philip Morris International (PMI) 
kirill.buketov@iuf.org 

Ett samordningsmöte för PMI-fack i Central- 
och Östeuropa hölls i Kutna Gora i Tjeckien 
13/5.  

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 
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