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DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Noll rätt-kampanjen (Zero Rights) fortsätter 
stödja kampen för grundläggande rättigheter på 
Coca-Cola Amatil i Indonesien, Coca-Colas 
tappare i Haiti, TCCC:s koncentratfabrik i Irland 
och Coca-Cola Northern New England, en 
tappare i USA som ägs av Kirin.  

Tillsammans med student- och samhällsgrupper 
kommer medlemmar i fria fack i Indonesien att 
kräva respekt för rättigheterna på indonesiska 
Coca-Cola.  

På en workshop 6-7/6 ställde sig det ukrainska 
Coca-Cola-fackets medlemmar enhälligt bakom 
Coca-Cola-anställda som idag utsätts för 
rättighetsbrott, och lovade att fortsätta stödja 
IUL:s Noll rätt-kampanj.  

Den 21/6 2019 uttalade medlemmarna i IUL:s 
ukrainska samordningsråd återigen sin solidaritet 
med #TasteZeroRights-kampanjen. 

IUL-förbunden FOBTOB, HAPSSSA, NUFBTE 
och NUHPSW i Nigeria – som deltog i 
internationella arbetskonferensen i år – lovade 
att stödja och lyckönskade alla IUL-medlemmar 
som slåss för sina rättigheter genom kampanjen. 

På IUL-EFFAT:s konferens för samordnare av 
europeiska företagsråd och transnationella 
företag uppmanade deltagarna – som 
representerar förbund från hela Europa – TCCC 
och dess tappare att respektera arbetstagarnas 
rättigheter. 

Konferensen uttalade sin fulla solidaritet med 
Coca-Cola-arbetarnas kamp i Indonesien, Irland, 
Haiti och USA. EFFAT:s arbetsgrupp för 
transnationella företag riktade sig i ett särskilt 
uttalande till SIPTU:s medlemmar på Coca-Cola-
fabriken i Ballina och ställde sig bakom deras 
beslutsamma kamp för sina fackliga rättigheter 
och kollektiva förhandlingsrätt. 

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.facebook.com/hashtag/tastezerorights?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
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IUL:s sekretariat har överlämnat ett formellt 
klagomål till OECD:s nationella kontaktpunkt i 
Australien. Klagomålet gäller brott mot OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag i Coca-Cola 
Amatils indonesiska verksamhet. 

Efter nästan tre års förhandlingar om 
inrättandet av ett första europeiskt företags-
råd på Coca-Cola European Partners (CCEP) 
lämnade arbetsgivaren förhandlingsbordet när 
arbetsgivarrepresentanterna vägrade under-
teckna ett oacceptabelt arbetsgivarförslag. 
CCEP:s särskilda förhandlings-organ bad 
arbetsgivarrepresentanterna att omvärdera sin 
ståndpunkt och återuppta förhandlingarna. 

Den Coca-Cola-fackliga alliansen samman-
trädde i Genève 8-9/4.En detaljerad rapport 
från mötet – inklusive mötesresultaten – kan 
beställas från burcu.ayan@iuf.org. 

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

Det 3:e internationella mötet mellan IUL-
förbund och PepsiCo:s koncernledning ägde 
rum 19/6 2019 i Washington DC, USA. Mötet 
diskuterade konkreta problem kring mänskliga 
rättigheter och arbetstagarnas rättigheter i 
Guatemala, bland annat arbetsmiljöfrågor, de 
ogrundade uppsägningarna av 19 lagerarbetare 
och den senaste omstruktureringens negativa 
konsekvenser för de anställda. 

Problem i leveranskedjan på Cargill i Turkiet 
diskuterades, samt generell problematik som är 
aktuell för många av IUL:s medlemmar på 
PepsiCo, till exempel arbetshälsa, arbetsmiljö 
och stress, jämställdhet och miljöfrågor, inte 
minst företagets policy för plast. 

IUL:s sekretariat presenterade en utvärdering 
av svaren på en första IUL-enkät om 
arbetsmiljö. 

Bägge parter berättade om sina respektive 
policyer och strategier för främjande av alla 
former av jämställdhet och jämlikhet på 
PepsiCo:s arbetsplatser. 

IUL och PepsiCo beslutade att undersöka 
jordbrukets leveranskedjor och utmaningar och 
problem för kvinnor i jordbruket, inte minst på 
sockerplantager. 

Mejla burcu.ayan@iuf.org om du vill ha ett 
detaljerat mötesprotokoll och den åtgärdslista 
som fastställdes på mötet.

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

Bryggeriavdelningens 
konferens 

IUL:s sekretariat arrangerar en internationell 
konferens för bryggerifack. Medlemsförbund i 
bryggerisektorn är välkomna att anmäla sig till 
konferensen som äger rum 24-26/9 2019 i 
Mechelen i Belgien. 

Konferensen stärker bryggeriarbetarnas inter-
nationella fackliga organisation. Den ger också 
medlemsförbunden tillfälle att byta erfarenheter 
och diskutera frågor kring utvecklingen i industrin 
och hur företagsstrategier och konsumenttrender 
påverkar sysselsättningen.  

Kontakta burcu.ayan@iuf.org med förslag på 
dagordningspunkter och för att anmäla dig till 
konferensen. Sista anmälningsdag är 31/7 2019. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Kampen för fackliga rättigheter och kollektiv 
förhandlingsrätt går vidare för fackföreningen 
HBLMU på AB InBev i Sonepat i Indien, en kamp 
som idag pågått i över 500 dagar. IUL och inte 
minst vår bryggeriavdelning fortsätter uppmana 
AB InBev att sluta trakassera HBMLU:s ledare 
och medlemmar och respektera de anställdas 
grundläggande rättigheter. IUL överväger att 
inlämna ett formellt klagomål till den belgiska 
nationella kontaktpunkten för brott mot OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag.  

Skriv under vår namninsamling på webben och 
främja den på ditt förbunds sociala medier och 
eventuella andra kanaler. Kampanjmaterial som 
banderoller och flygblad kan beställas från 
burcu.ayan@iuf.org. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL uppmanade Sodexo att engagera sig i 
arbetsgivarnätverk och aktivt främja arbetet för 
ett framgångsrikt slutförande av ILO:s konvention 
och rekommendationer angående våld mot 
kvinnor och män i arbetslivet. Tillsammans med 
några andra stora franska företag har Sodexo 
offentligt tagit ställning för konventionen. 

IUL och Sodexo arbetar med att uppmuntra 
lokala arbetsgivare och IUL-förbund att förhandla 
om den nationella tillämpningen av IUL:s och 
Sodexos avtal om förebyggande av sexuella 

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
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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trakasserier. IUL:s finska medlemsförbund PAM 
tecknade nyligen avtal om nationell tillämpning. 

Flygcatering 
james.ritchie@iuf.org 

IUL-förbund i USA röstade om en strejk för 
11 000 flygcateringanställda i 28 städer, de 
flesta hos Gate Gourmet och LSG Skychefs. 
Medlemmar i Unite Here, IBT (Teamsters) och 
RWDSU/UFCW röstade med överväldigande 
majoritet ja till en strejk, efter klartecken från det 
nationella förlikningsorganet NMB. Det är den 
största omröstningen i sitt slag inom ameri-
kansk flygcatering. Flygbolagen gör rekord-
vinster samtidigt som flygcateringpersonalen 
lever på svältlöner. Kampanjens slagord ”Ett 
jobb borde räcka” är ett uttryck för frustrationen 
hos arbetstagare som inte kan leva på lönen 
trots heltidsjobb. IUL håller kontakten med de 
nordamerikanska medlemsförbunden och 
kommer att uppmana till solidaritetsaktioner och 
solidaritetsbrev om strejken blir av eller om den 
blir inställd och andra åtgärder krävs. Mer 
information på AirportStrikeAlert.org. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
På ett möte i Omaha i USA 8/5 lovade 
mejeriavdelningens styrgrupp att stärka de 
internationella fackliga allianserna inom 
Lactalis, Arla, Fonterra och Saputo, och att 
börja bygga allianser för medlemsförbund inom 
Schreiber och Friesland Campina. 

Förbunden efterlyste mer arbete om mjölk-
ersättningsprodukter och deras eventuella 
inverkan på sysselsättningen, samt den 
tilltagande digitaliseringen och användningen 
av artificiell intelligens i sektorn.  

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

IUL och Arla Foods har presenterat ett avtals-
utkast för förebyggande av sexuella trakas-
serier på arbetsplatsen. Utkastet har skickats till 
förbund med medlemmar på Arla för godkän-
nande innan det undertecknas. Tack vare 
avtalsförhandlingarna vill nu Arla tillsammans 
med IUL formulera de övergripande principer 
som ska läggas till grund för IUL:s och Arlas 
formella dialog i framtiden. Detta arbete 
kommer att ske senare i år.  

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
sarah.meyer@iuf.org 

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 

I Tyskland genomförde IUL-anslutna NGG en 
varningsstrejk vecka 23 och har förberett 
ytterligare stridsåtgärder hos den globala 
kakaoförädlaren Barry Callebaut, om det skulle 
behövas, som svar på företagets brott mot de 
fackliga rättigheterna. Barry Callebaut vägrar 
respektera det regionala kollektivavtalet för norra 
Tyskland. Företaget har även försökt skrämma 
upp NGG:s medlemmar genom att begära att få 
veta namnen på anställda som är beredda att 
strejka – ett brott mot strejkrätten i den tyska 
grundlagen.  

På uppmaning av IUL:s sekretariat har ett 
tjugotal IUL-förbund skrivit till Barry Callebauts 
ledning i Tyskland och krävt att företaget 
förhandlar i god tro med NGG, rättar sig efter det 
nordtyska kollektivavtalet för konfektyrbranschen 
och omedelbart upphör med alla försök att 
ingripa i de anställdas strejkrätt. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Domstol slår fast att de 14 på Cargill 
sparkades för att de bildat fackförening 

En lokal turkisk domstol slog 10/7 2019 fast att 
de 14 anställda på Cargills fabrik i Bursa-
Orhangazi – kända under hashtaggen 
#TheCargill14 – avskedades i april 2018 enbart 
för att de var fackligt aktiva. Expertrapporten som 
domstolsbeslutet bygger på bekräftar att före-
taget saknade godtagbar grund för uppsägning. 
Arbetarna sparkades för att de gick med i 
Tekgida-Is. 

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

Danones europeiska företagsråd CIC höll ett 
extramöte 16/4 2019. Över 35 fackliga ombud 
som representerar Danone-anställda i nio 
europeiska länder deltog i mötet. På mötet för-
klarade företaget de föreslagna förändringarna 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 
ändringsförslagen för ett nytt regionalt fotavtryck 
för Danones företagskluster i Europa. Om-
struktureringsplanerna innebär att 286 jobb 
försvinner i Europa på samtliga ledningsnivåer, 
högsta till lägsta. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
http://airportstrikealert.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Danones europeiska företagsråd CIC höll ett 
andra extramöte 4/7 2019. Mötet analyserade 
den oberoende expertens rapport samt de 
pågående och avslutade nationella samråden. 
Den oberoende analysen av Danones förslag 
var särskilt inriktad på motiven bakom den 
föreslagna omstruktureringen, dess effekter på 
sysselsättningen och arbetsvillkoren, projektets 
affärsmässiga betydelse för Danones framtida 
ekonomiska självständighet, den verkliga 
kostnaden för planernas genomförande, och 
deras konsekvenser för arbetsmiljö, arbets-
villkor och stress (frågor som även omfattas av 
ett avtal mellan Danone och IUL). Projektet 
”One Specialized Nutrition” leder till att 468 jobb 
försvinner (inklusive 80 lediga tjänster) och 190 
jobb skapas. Netto väntas alltså 278 jobb 
försvinna. Dessutom förändras 253 jobb, varav 
58 är jobbflyttar. 

Nästa CIC-möte hålls 2-5/12 2019 i Genève. 

Danone, USA 

Föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt 
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 
företaget om ett medlingsförfarande vid fackliga 
val, istället för arbetsmarknadsstyrelsen 
NLRB:s process  

Avtalet testades för första gången i praktiken i 
juni på en av Danone USA:s anläggningar i 
Dallas, där arbetarna i enlighet med 
neutralitets- och tillträdesavtalet med 256 röster 
mot 92 röstade för att företrädas fackligt av 
UFCW.  

Ett möte ska hållas med tre IUL-förbund 
(BCTGM, IBT och UFCW) i nära samarbete 
med IUL:s sekretariat i Washington DC 9/8 för 
att granska den positiva utvecklingen och 
resultatet från Dallas samt diskutera framtida 
verksamhet på Danone USA. 

Danone och IUL gjorde ett gemensamt 
kontrollbesök i Ryssland 9-14/6. Tre Danone-
fabriker – i Sankt Petersburg, Lipetsk och 
Tjechov – besöktes av gruppen som bestod av 
representanter från Danones koncernledning 
och IUL:s sekretariat. Samtalet kretsade kring 
graden av förståelse för och efterlydnad av 
IUL:s och Danones avtal och andra 
internationella normer för arbetstagarnas rättig-
heter. Ett antal problemområden togs upp till 
diskussion. Vi fortsätter arbeta lokalt med 
företagsledning och IUL-förbund i Ryssland, för 
att stärka den praktiska tillämpningen av IUL:s 
och Danones avtal och efterlydnaden av inter-

nationella arbetsrättsnormer. Ett gemensamt 
uppföljningsbesök förbereds och äger rum i 
början av 2020. 

Det partssammansatta kontrollteamet planerar 
liknande aktiviteter i USA (i slutet av 
oktober/början av november) och Indonesien 
(även det under kvartal 4 2019). I båda länderna 
finns platser där arbetstagarnas rättigheter är 

allvarligt hotade. Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL har kontaktat tillträdande vd:n för Kraft Heinz 
Company (KHC), Miguel Patricio, och föreslagit 
ett möte för ett samtal om KHC:s framtidsplaner, 
inte minst vad gäller de förödande 
konsekvenserna för KHC:s anställda under 
många år av företagets aggressiva sparpaket.  

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

I april 2019 informerade Mondelēz IUL:s brittiska 
och irländska medlemsförbund SIPTU och 
Unite the Union om att produktionen av 
chokladgranulat skulle flyttas från anläggningen i 
Coolock i Irland till Tenth of Ramadan-fabriken i 
Egypten, och att produkten sedan skeppas 
tillbaka till Europa. Precis som när produktionen 
av Oreo flyttades från Chicago i USA till Salinas i 
Mexiko flyttar Mondelēz igen produktion till ett 
land med svag eller auktoritär arbetsrätt, där de 
anställdas möjlighet att bilda fria fackföreningar 
är kraftigt begränsad av arbetsgivarnas fientliga 
attityder och handlingar. Den färdiga produkten 
skeppas sedan tillbaka för försäljning till landet 
där den tidigare tillverkades. Att Mondelēz 
transporterar produkterna fram och tillbaka ökar 
dessutom företagets negativa miljöpåverkan. 

IUL:s sekretariat håller våra Mondelezförbund 
informerade om utvecklingen.  

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

IUL:s nordamerikanska medlemsförbund 
träffade återigen företrädare för Nestlé i USA i ett 
försök att förhandla om ett tillträdes- och 
neutralitetsavtal, med vars hjälp anställda kan 
utöva sina rättigheter utan trakasserier eller 
påverkan från arbetsgivaren.  

Företaget hävdade att det redan intar en neutral 
ståndpunkt när arbetarna vill gå med i facket. 
Påståendet strider mot erfarenheter nyligen, där 
anställda på tre olika anläggningar utsattes för 
påtryckningar från företaget som inte ville att de 
skulle utöva sina rättigheter. 

Vad gäller tillträde erbjöd Nestlé inget utöver 
amerikansk lag, som företaget naturligtvis måste 
följa. Det betyder att fackföreningar vägras 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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tillträde till anställda på företagets område vid 
organisering.  

IUL och medlemsförbunden lämnade mötet 
hastigt. Det är nu uppenbart att Nestlé trots 
tidigare ”principförsäkringar” i dagsläget inte 
avser att sluta något neutralitets- och 
tillträdesavtal i USA. 

IUL kommer därför att kampanja för att säker-
ställa att den amerikanska personalens rättig-
heter respekteras och upprätthålls. Vi kommer 
att be samtliga IUL-förbund med medlemmar på 
Nestlé att bidra genom att delta i kampanjen. 
Mer information kommer inom kort. 

Den 14/5 bjöds ca 300 av Nestlés säljare in till 
sina regioncenter över hela Ryssland under 
förevändning av att ”diskutera verksamhets-
resultatet”.  

De hölls inspärrade i rum av säkerhetsvakter 
som hindrade dem från att gå därifrån och blev 
tillsagda att underteckna ett varsel om 
personalminskningar eller säga upp sig omedel-
bart ”genom ömsesidig överenskommelse 
mellan parterna”. Telefonsamtal, sms och 
fotografering var förbjudet.  

Sedan november 2018 har säljarnas 
fackförening – som är anslutet till IUL-
förbundet AIWUR – försökt få igång en dialog 
med Nestlés ledning efter rykten om en 
förestående omstrukturering. Arbetsgivaren 
vägrade förhandla och hävdade att det inte 
fanns några planerade personalnedskärningar 
för säljarna. 

Facket kräver nu med stöd av IUL att företaget 
genast och villkorslöst upphör med alla åtgärder 
som genomförs i samband med omstruktu-
reringen. Underskrifterna som avtvingades 
personalen måste betraktas som ogiltiga och 
företaget måste utfärda en formell ursäkt och 
börja förhandla i god tro med facket. 

På Nestlés europeiska företagsråds möte 18/6 i 
Lausanne i Schweiz uttalade IUL-förbund som 
representerar Nestlé-anställda över hela 
Europa sitt solidariska stöd med strejkande 
arbetare och fack i Frankrike, Irland och 
Nederländerna. Arbetare i de länderna kämpar 
mot sparpaket och omstruktureringar till följd av 
Nestlés uttalade jakt på högre vinst. 

Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

Efter en lång och slutligen framgångsrik kamp 
för rätten att avtalsförhandla är PVM-facket nu i 
färd med att förhandla om sitt första kollektiv-
avtal med Perfetti Van Melle. IUL-EFFAT, FNV, 
FLAI-CGIL och ABVV - FGTB HORVAL har alla 
skickat stödbrev till PVM-facket i samband med 

avtalsförhandlingen. Företaget hade fått brev 
från 5 000 IUL-anhängare som krävde att det 
slutar med de fientliga handlingarna mot 
fackmedlem-marna och visar full respekt för 
samtliga grund-läggande rättigheter på fabriken i 
Bangladesh. 

IUL ska nu på internationell nivå arbeta för att 
lösa problemet med barnarbete på Perfetti van 
Melle i Gazipur, samtidigt som barnens säkerhet 
ges högsta prioritet. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Avtal om hållbara jobb undertecknat 

Den 10 maj i London undertecknade IUL, 
IndustriALL och Unilever ett avtal som skyddar 
alla som arbetar inom Unilevers produktion mot 
eventuell negativ människorättslig påverkan i 
samband med tidsbegränsade anställnings-
kontrakt. 

Det gemensamma åtagandet om hållbara jobb 
på Unilevers fabriker är ett rättighetsbaserat löfte 
med utgångspunkt i följande erkännande: 
”Tidsbegränsade kontrakt och tredjeparts-
anställningar genom bemanningsföretag riskerar 
dock att fråntaga arbetstagarna de skyddsanord-
ningar och rättigheter som anges i ILO:s 
deklaration om grundläggande principer och 
rättigheter i arbetslivet samt OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag.”  

Avtalet sätter stränga gränser för tidsbegränsade 
anställningar i produktionen, som endast får 
användas för arbetsuppgifter av engångs-
karaktär, och poängterar att anställningsformen 
inte får användas på sätt som underminerar 
tillsvidareanställning. Så kallade nollkontrakt 
tillåts inte. Det gemensamma åtagandet före-
skriver: ”Tidsbegränsat anställda ska i god tid 
informeras om sina arbetsscheman och inte 
kvarhållas som jour utan betalning på ett sätt 
som hindrar dem från att åtaga sig annat arbete.” 

Ett förfarande för kontinuerlig människorättsinrik-
tad företagsbesiktning föreskrivs. Detta sker 
genom dialog och förhandlingar med IUL och 
IndustriALL och deras medlemmar, som utgör en 
överväldigande majoritet av de fackligt organise-
rade anställda hos Unilever världen över. Avtalet 
ger en plattform för förhandlingar på samtliga 
nivåer om hur användningen av tidsbegränsade 
anställningar i produktionen påverkar rättigheter-
na om facket vill ta upp frågan med 
arbetsgivaren. Sysselsättningens utveckling och 
avtalets tillämpning blir föremål för kontinuerlig 
översyn. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6759
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/6759
mailto:peter.rossman@iuf.org
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Unilevers leveranskedja för vägtransporter 

IUL och ITF:s initiativ för att höja de sociala 
normerna i Unilevers leveranskedja för 
europeiska vägtransporter går vidare inom 
ramarna för IUL:s, ITF:s och Unilevers 
gemensamma styrgrupp.  

På ett möte 12/7 i London kommer vi att 
försöka slutföra ett avtal kring tre huvud-
områden: normer (redan överens), kontroller 
och sanering.  

HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 

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

Aktivister från IUL-anslutna UNIA demonstre-
rade i Bern 24/6, delade ut den s k Zürich-
rapporten (finns här på engelska) och flygblad 
där Marriott uppmanas förhandla med IUL om 
åtgärder för att stoppa sexuella trakasserier på 
deras hotell. Rapporten finns också på 
spanska, franska och tyska: 

spanska: 
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuer
e_Marriot_ES_Druck.pdf 

franska: 
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuer
e_Marriot_F_Druck.pdf 

tyska: 
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuer
e_Marriott_D_Druck.pdf 

Demonstrationen ägde rum i samband med en 
internationell rundabordskonferens om 
människohandel och exploatering i hotell-
sektorn, som arrangerats av schweiziska 
utrikesdepartementet och där en Marriott-
representant var inbjuden för att berätta om 
”stärkandet av mänskliga rättigheter på Marriott 
International”. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

I maj träffades sekretariatet och Meliás 
koncernledning för att besluta om aktiviteter för 
att främja IUL:s och Meliás avtal genom 
utbildning och informationsmaterial för personal 
och kunder. En första grupp länder ska väljas ut 
för en inledande fas i arbetet. Medlemsförbund i 
Meliás arbetsgrupp kommer att underrättas om 
listan och den slutliga planen. 

Enligt beslut på IUL:s och Meliás årliga möte 
hölls ett möte mellan UNITE, Meliá och IUL i 
Storbritannien 15/5. Samtalets kretsade kring 
ett erkännandeavtal som föreslagits av IUL-

förbundet. Meliá bad om mer tid för internt 
samråd. 

IUL:s internationella hotellstädar-
kampanj 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

”Säkra min arbetsmiljö – värdighet för 
hotellstädare!” 

Nio städare på hotell Condestable Iranzo i 
Andalusien i Spanien sparkades i maj när de 
bildade en fackförening och krävde att det 
andalusiska kollektivavtalet för hotellsektorn 
skulle tillämpas. Federationen CC.OO Servicios 
slåss för att de ska återanställas och facket som 
helhet kämpar mot den enorma ökning av 
outsourcing som försätter hotellanställda i 
ekonomisk misär. Förbundet ordnar gatuaktioner 
för att belysa outsourcingens diskriminerande 
effekt på kvinnliga arbetstagare och tillväxten av 
osäkra jobb och fattigdom. Stöd deras kamp 
genom att skriva under fackets namninsamling 
på webben. 

IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
Köttavdelningens styrgrupp sammanträdde i 
Omaha i USA 8/5 och beslutade förbättra sam-
ordningen av förbunden vad gäller organisering 
och förhandlingar på Tyson, JBS och Marfrig. 

Medlemsförbunden tog förnyad ställning för 
nolltolerans mot beteendebaserad säkerhet 
(BBS) och röstade enhälligt för att mobilisera mot 
varje försök från företagens sida att främja BBS 
på enheterna och på nationell, regional och 
internationell nivå.  

Styrgruppen godkände det pågående arbetet 
med att vinna erkännande för antimikrobiellt 
resistenta smittämnen som arbetsmiljörisk. 

Köttföretag investerar stort i alternativa protein-
källor och det kommer att påverka sysselsättnin-
gen när sektorn växer. IUL:s sekretariat fick i 
uppdrag att hålla ett öga på köttersättningssek-
torn och konsekvenserna för sysselsättningen.  

Tyson Foods 
james.ritchie@iuf.org 

IUL ska träffa Tyson 25/7 för att titta närmare på 
ett eventuellt formellt internationellt erkännande 
av IUL från företagets sida och utformningen av 
en fortsatt dialog. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_E_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_ES_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_ES_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_F_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_F_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriott_D_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriott_D_Druck.pdf
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
https://www.change.org/p/direcci%C3%B3n-hotel-condestable-iranzo-de-ja%C3%A9n-readmisi%C3%B3n-de-las-9-camareras-de-pisos-del-hotel-condestable-despedidas-por-reclamar-sus-derechos?signed=true
https://www.change.org/p/direcci%C3%B3n-hotel-condestable-iranzo-de-ja%C3%A9n-readmisi%C3%B3n-de-las-9-camareras-de-pisos-del-hotel-condestable-despedidas-por-reclamar-sus-derechos?signed=true
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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SJÖMAT 
kirill.buketov@iuf.org 

BMI och Aquastar  
kirill.buketov@iuf.org 

Indonesiska IUL-förbund fortsätter protestera till 
stöd för Reni Desmiria, sekreterare i SPBMI, 
facket på den globala jätteexportören av 
förädlad sjömat, Bumi Menara Internusa (BMI) 
i Lampung, Indonesien. Reni Desmiria anhölls 
17/5, och företaget yrkar på sex års fängelse – 
maxstraffet för ett brott som begicks för åtta år 
sedan, när hon först jobbade som inhyrd på 
fabriken. 

Den 4/7 demonstrerade IUL-förbund från hela 
Indonesien, som är anslutna till den fria fack-
föreningsfederationen FSBMM, utanför BMI:s 
fabriksgrindar och därefter utanför provins-
regeringens kontor. De fick sällskap av med-
lemmar i den fria hotellfederationen FSPM, som 
rest 24 mil med buss för att delta i aktionen.  

IUL pratade med den indonesiska arbets-
marknadsministern när han besökte interna-
tionella arbetskonferensen. Tjänstemän från 
departementet reste till Lampung och fann att 
BMI bröt mot lagen vad gäller löner och 
anställningsförhållanden. 

IUL kontaktade alla BMI:s kunder, inklusive den 
största kunden – det amerikanska företaget 
AquaStar – och bad dem uppmana BMI:s 
ledning att avbryta rättsprocessen mot Reni. 

TOBAK 
kirill.buketov@iuf.org 
I Kampala i Uganda höll ILO 3-5/7 2019 ett 
trepartsmöte om bristen på anständigt 
arbete i tobakssektorn. I IUL-delegationen 
ingick tio förtroendevalda från tobaksodlings- 
och tobaksförädlingsfack i Afrika, Nord- och 
Sydamerika, och Europa. Arbetstagar-
delegationen krävde att mänskliga rättigheter 
och föreningsfrihet får en central roll i ILO:s 
integrerade strategi för hantering av bristen på 
anständigt arbete i tobakssektorn. Arbetsgivar-
gruppen – som innehöll företrädare för JTI och 
PMI – motsatte sig den fackliga ståndpunkten 
och fokuserade istället på att främja sina 
offentlig-privata partnerskapsprojekt med ILO. 
Protokollet från mötet presenteras för ILO:s 
styrelse i november 2019. 

Philip Morris International (PMI) 
kirill.buketov@iuf.org 
Mötet för öst- och centraleuropeiska PMI-fack 

Det 6:e mötet för öst- och centraleuropeiska 
PMI-fack hölls i Kutna Hora i Tjeckien 13/5. 

Förtroendevalda från förbund som organiserar 
anställda på Philip Morris International i Litauen, 
Polen, Rumänien, Ryssland, Kazakstan, Ukraina 
och Tjeckien noterade med oro att företaget på 
senare år gradvis och målmedvetet urholkat den 
sociala tryggheten på samtliga arbetsplatser, 
vägrat förhandla i god tro om höjda reallöner, och 
ökat användningen av outsourcad och inhyrd 
arbetskraft. I ett uttalande från mötet sägs 
följande: ”Istället för att upprätta en meningsfull 
social dialog investerar företaget stort i sociala 
revisioner och certifieringar som saknar praktisk 
betydelse för de anställda. Detta leder till en 
växande känsla av frustration bland 
arbetsstyrkan som är missnöjd med löne-
nivåerna, till ökade spänningar på arbets-
platserna och – i slutänden – till att högkvalifi-
cerad personal lämnar företaget.” 

Mötet uppmanade företagsledningen att utan 
dröjsmål inleda en dialog med facket på 
internationell nivå. 

I slutet av maj 2019 meddelade PMI att 
cigarettfabriken i Berlin ska läggas ner. 
Nedläggningen berör 950 jobb. Beslutet fattades 
utan föregående samråd med vare sig PMI:s 
tyska medbestämmanderåd eller IUL-anslutna 
NGG. IUL:s sekretariat är i kontakt med NGG om 
en eventuell protestaktion. 

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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