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DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

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

IUL-anslutna Coca-Cola-fack trappar upp den 
internationella solidariteten för grundläggande 
rättighet i Coca-Cola-systemet. IUL-kampanjen 
”Noll rätt” (”Zero Rights”) har nu gått in i sin andra 
fas under slagordet ”Frisk smak av rättighets-
brott” (”Refreshing tastes, suppressing 
rights”). Medlemsförbund kan ladda ner nytt 
kampanjmaterial på engelska här, med tips om 
hur förbunden kan hjälpa till att trycka på för att 
The Coca-Cola Company ska ta itu med 
rättighetsbrotten. Grafik för kampanjen finns här 
och här. Ladda ner den och sprid vårt budskap. 

IUL-anslutna fria livsmedelsarbetarfederationen 
FSBMM fortsätter med sina protestaktioner på 
Coca-Cola Amatil Indonesiens arbetsplatser till 
stöd för de sparkade ledarna för fria Coca-Cola-
fack i landet. FSBMM-medlemmar demonstre-
rade utanför fabriken i Cibitung 12/7. 

Den 29/7 demonstrerade IUL-fack som tillhör 
FSBMM återigen utanför Coca-Cola Amatils 
huvudkontor i Jakarta, Indonesien. De krävde att 
Lutfi Arifiyanto, Atra Narwanto, Danies Andriadi 
och Jamaludin ska återanställas – ledare och 
fackmedlemmar som sparkats. FSBMM:s med-
lemmar fortsatte med protestaktionerna i Indone-
sien genom att organisera en demonstration 
utanför Coca-Cola Amatils fabrik i Semarang 9/8. 
IUL-förbund i Indonesien demonstrerade 16/9 
utanför The Coca-Cola Companys koncentrat-
fabrik i Cibinong i provinsen Jawa Barat. 

Liknande aktioner trappas upp världen över till 
dess att TCCC gör något för att komma till rätta 
med brotten mot de mänskliga rättigheterna i 
Coca-Cola-systemet. Det är dags för företaget att 
se till att anställda i hela systemet har fri och 
rättvis tillgång till mänskliga rättigheter. 

Deltagarna på den 11:e konferensen om 
företagande och mänskliga rättigheter som 
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The Coca-Cola Company arrangerade på sitt 
huvudkontor i Atlanta i USA 12/9 
konfronterades av ett femtiotal fackligt aktiva 
som fördömde de ständiga rättighetsbrotten på 
Coca-Cola världen över. Läs mer här (på 
engelska). 

IUL skickade ett brev till paneldeltagarna på 
konferensen och berättade varför vi än en gång 
avstod från att delta i konferensen och istället 
utanför evenemangets ramar fäste 
uppmärksamhet på Coca-Colas aktuella 
människorättsöverträdelser i olika länder.  

På ett regionalt Unilevermöte i Nepal visade 
IUL-förbund nyligen sitt solidariska stöd med 
IUL:s Coca-Cola kampanj ”Frisk smak av 
rättighetsbrott” (”Refreshing tastes, 
suppressing rights”). 

 

I Indonesien uttryckte även den fria hotell-, 
restaurang-, catering- och turistarbetar-
federationen FSPM:s kvinnokommitté och 
deltagarna på förbundets medlemsmöte sitt 
solidariska stöd för kampanjen.  

På kampanjens hemsida (på engelska) finns 
senaste nytt. Gilla och följ oss på Facebook. 

Efter IUL:s och TCCC:s halvårsmöte i maj 2019 
var IUL:s Atlanta-team djupt besvikna över att 
företaget inte lyckats lösa en enda av de fyra 
centrala människorättsfrågor som IUL tagit upp 
(Haiti, Indonesien, Irland och USA). På mötet 
visade The Coca-Cola Companys team för 
arbetstagarnas rättigheter inte minsta tecken på 
att vilja eller kunna göra vad som krävs för att 
rätta till missförhållandena i något av de fyra 
länder som vårt samtal kretsat kring i över två 
år. IUL:s Atlantateam beslutade därför enhälligt 
att ställa in det möte mellan IUL och TCCC som 
var planerat till oktober i år.  

Formella klagomål i enlighet med OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag har 
överlämnats till OECD:s nationella kontaktpunkt 
i Australien mot Coca-Cola Amatil och i Irland 
mot The Coca-Cola Company. Tidigare har ett 
klagomål inlämnats till den nationella 
kontaktpunkten i USA mot The Coca-Cola 
Company. Detta ledde till en resultatlös medling 
i kontaktpunktens regi i februari 2018.  

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

PepsiCo:s samarbetspartner i Myanmar 
meddelade att deras tappningsfabrik ska läggas 
ner och påstod att fabriken går med förlust. Inga 
förhandssamtal fördes med IUL-anslutna 
Myanmars livsmedelsarbetarfederation. IUL 
kontaktade PepsiCo:s koncernledning och 
krävde att den omedelbart pratade med 
samarbetspartnern och såg till att Mandalay-
fabrikens ledning genast börjar förhandla i god 
tro med facket om nedläggningen, i avsikt att 
minimera de negativa konsekvenserna. PepsiCo 
meddelade sedan IUL att fabriksledningen 
diskuterat saken med de lokala facken och att 
arbetarna erbjudits att välja mellan en månadslön 
eller omplacering till fabriken i Yangon. 

I USA vann UFCW Local 540 ett fackligt val på 
en PepsiCo-enhet där det jobbar 51 chaufförer 
för Quaker Oats i Dallas. Facket lyckades trots 
att den lokala arbetsgivaren låtit externa 
”övertalare” åka tillsammans med chaufförerna i 
lastbilarna för att övertala dem att inte gå med i 
UFCW.  

IUL:s sekretariat fortsätter att med PepsiCo:s 
koncernledning diskutera problemen kring 
arbetstagarnas rättigheter i Guatemala. 

Det 4:e internationella mötet mellan IUL-
förbund och PepsiCo:s koncernledning äger 
rum fredagen 22/11 2019 i Genève, Schweiz. 
Berätta för IUL:s sekretariat 
(burcu.ayan@iuf.org) om eventuella aktuella 
problem med arbetstagarnas rättigheter. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

Bryggeriavdelningens 
konferens 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s sekretariat ordnade en internationell 
konferens för bryggerifack 30/9–2/10 2019 i 
Bryssel i Belgien. På konferensen kunde 
medlemsförbund utbyta erfarenheter och 
diskutera problem kopplade till ölföretagens 
utveckling. Fokus var på den eventuella effekten 
av företagsstrategier och konsumenttrender på 
sysselsättningen och andra frågor som påverkar 
bryggeriavdelningens medlemmar. Konferensen 
bidrog till att vidareutveckla praktiska åtgärder för 
att stärka banden och organisationen 
internationellt för förbund som representerar 
bryggerianställda, inklusive planer för framtida 
gemensamma aktioner och aktiviteter till stöd för 
medlemsförbund, inte minst HBLMU-facket i 
Sonepat i Indien som idag slåss för fackliga 

http://www.iuf.org/w/?q=node/7059
http://www.iuf.org/show-ccww.php
https://www.facebook.com/ZeroRightsAtCocaColaAmatil/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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rättigheter och kollektiv förhandlingsrätt (se 
nedan).  

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

HBLMU och de fyra fackliga kommitté-
medlemmar som sparkades för tre år sedan för 
att de organiserat en fri fackförening på fabriken 
är fast beslutna att se till att deras rättigheter 
respekteras. För att markera 500 dagar av 
kontinuerlig fredlig protest samlades fack-
medlemmar tillsammans med de sparkade 
fackledarnas familjer och lokala sympatisörer 
den 7/7 vid fabriksgrindarna för att bekräfta sin 
solidaritet och för att uppmana företaget att 
återanställa de sparkade fackkommitté-
medlemmarna.  

Stöd deras kamp – om du inte redan gjort det – 
genom att klicka här (på engelska) och säga åt 
företaget att sluta bryta mot de mänskliga 
rättigheterna, göra det rätta och återanställa 
samtliga sparkade ledare för HBLMU-facket 
och börja förhandla i god tro om ett nytt 
kollektivavtal med HBLMU. 

Dryckesindustriarbetarförbundet STIBYS 
representerar anställda på AB InBev och Coca-
Cola i Honduras. Förbundet demonstrerade 
utanför Honduran Brewery, ett dotterbolag till 
öljätten AB InBev, i Tegucigalpa 17/9 2019 i 
protest mot företagets brott mot kollektivavtalet. 

Diageo 
burcu.ayan@iuf.org  

I augusti 2019 röstade medlemmar i IUL-
förbunden GMB och Unite the Union ja till att 
strejka på Diageos anläggningar i Skottland 
efter att löneförhandlingarna brutit samman. IUL 
utfärdade ett uttalande till stöd för GMB:s och 
Unite the Unions planerade strejker på Diegos 
anläggningar i Skottland. IUL kontaktade även 
Diageos koncernledning och uppmanade 
företaget att i god tro återuppta avtals-
förhandlingarna med GMB och Unite the Union. 

Medlemsförbund med medlemmar på Diageo 
uppmanades dessutom att stötta GMB:s och 
Unite the Unions medlemmar genom att skicka 
brev till företaget och förbunden. GMB och 
Unite the Union tackar UFCW i USA, ICU i 
Ghana, UNIFOR i Kanada, NUFBTE och 
FOBTOB i Nigeria, LIWU i Liberia, Tekgıda-İş i 
Turkiet, KUCFAW i Kenya samt SIPTU i Irland 
för solidariskt stöd.  

 

 

 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Den 14/11 träffar sekretariatet Compass globala 
personalavdelning för att diskutera hur de 
anställda ska skyddas mot sexuella trakasserier 
på jobbet. Detta är ett led i IUL:s arbete med att 
förmå transnationella företag att förhandla om 
skydd mot alla former av könsbaserat våld. Ett av 
IUL:s mål är att etablera en mer formell relation 
med Compass så att vi kan diskutera hela 
spektrumet av rättighetsfrågor. 

IUL försökte få Compass koncern-hr att ingripa 
under UFCW:s organiseringskampanj på 
University of Texas i Dallas i USA, eftersom 
universitet motsatt sig att de fackliga 
ombudsmännen vistades på området. 
Ingripandet från Compass’ sida färgades 
dessvärre av ”kundens perspektiv”, som var 
starkt antifackligt. 

Det här är en knepig fråga som vi tagit upp med 
Sodexo i samband med människorättsinriktade 
företagsbesiktningar. Det är tydligen enklare för 
transnationella cateringjättar som Compass och 
Sodexo att genomdriva internationella människo-
rättsnormer hos sina leverantörer än hos 
kundföretagen. Vi fortsätter diskutera frågan med 
båda företagen. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL ville få Sodexo Nordamerikas personalchef 
att ingripa när en lokal arbetsgivare försökte att 
övertala personalen att inte gå med i UFCW på 
St Joseph’s Hospital i London i Kentucky, USA, 
eftersom detta stred mot det internationella 
ramavtalet. Efter ingripandet skärpte sig den 
lokala arbetsgivaren, men den antifackliga 
verksamheten fortsatte och facket anmälde 
arbetsgivaren hos amerikanska arbetsmarknads-
styrelsen NLRB för brott mot arbetsrätten. UFCW 
vann därefter det fackliga valet. 

MEJERI  
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

IUL och Arla Foods har tecknat avtal om att 
stoppa sexuella trakasserier. Avtalet är inspirerat 
av internationella människorättsramverk, till 
exempel ILO:s konventioner.  

Avtalet innehåller principer, rutiner och processer 
för att stoppa sexuella trakasserier på arbets-
platsen och uppmuntrar medlemsförbunden att 

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
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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förhandla med företaget om dess lokala 
tillämpning. 

Det är det första avtalet i sitt slag som IUL 
förhandlat fram med en global mejerijätte. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

Nyzeeländska exportjätten Fonterra har 
offentliggjort en nettoförlust 2018–2019 på 605 
miljoner NZD (ca 3,7 miljarder SEK). Företaget 
skrev ner tillgångarna med 860 miljoner NZD 
(ca 5,25 miljarder SEK), vilket omfattade många 
av de utländska verksamheterna i Brasilien, 
Venezuela, Chile, Kina och Australien. 
Mejerikooperativet har meddelat att det nu 
väntar nedskärningar och försäljning av 
tillgångar. Det har redan sålt den lönsamma 
glassverksamheten i Nya Zeeland till Froneri 
och gjort sig av med aktierna i högt värderade 
DFE Pharma. 

I Nya Zeeland tror mejeriarbetarförbundet 
NZDWU att de flesta nedskärningarna kommer 
att ske på mellanchefsnivå, även om en 
specialostfabrik lagts ner vilket drabbat 70 
fackmedlemmar.  

IUL:s chilenska medlemsförbund FENATRAL 
har bett om information om Fonterras 
dotterbolag Soprole och Prolesur och 
eventuella nedskärningar och en eventuell 
försäljning av företagen eller delar av deras 
tillgångar. Fonterras lönsamhet sjunker i Chile 
där företaget tappat stora marknadsandelar. 

IUL och NZDWU samarbetar med att informera 
och stötta medlemsförbund med medlemmar i 
Fonterra inom och mellan IUL:s regioner. 

FISKERI 
kirill.buketov@iuf.org 

BMI – Bumi Menara Internusa 
kirill.buketov@iuf.org 

I augusti drog IUL igång en webbkampanj riktad 
mot BMI:s storkund Chicken of the Sea. Över 
7 600 personer har skickat meddelanden till 
BMI:s ledning.  

Rättegången mot SPBMI-fackets sekreterare 
på BMI i Lampung, Reni Desmiria, slutade 
däremot med en fällande dom, även om straffet 
var mycket lindrigare än vad BMI krävt. BMI 
ville att hon skulle dömas till sex års fängelse 
för att hon bifogat ett falskt gymnasiebetyg när 
hon sökte ett jobb åtta år tidigare. Enda 
anledningen till att företaget inledde rättspro-
cessen var att Reni anmälde fackmedlemmar 
till en obligatorisk sjukförsäkring för anställda. 

Det notoriskt korrumperade rättsväsendet fann 
henne skyldig – som väntat. Men lokala, 
nationella och internationella kampanjer tvingade 
domstolen att sänka straffet till fyra månader med 
häktningstiden avdragen. Reni är nu på fri fot och 
återförenad med familjen. 

BMI – som är leverantör till sjömatsjättar som 
Aqua Star och Chicken of the Sea – står nu 
själva åtalade efter att ha stämts av IUL-anslutna 
fria fackliga federationen för livsmedelsarbetare 
SPBMM och rättshjälpsstiftelsen LBH. BMI-
ledningens vittnesmål under rättegången pekade 
på systematisk lönestöld, underskridande av 
gällande minimilön, systematiskt missbruk av till-
fälliga anställningar och undanhållande av obliga-
toriska statliga förmåner. Vittnesmål och bevis 
från fackmedlemmar stärker brottsmisstankarna.  

Förbundet tackar de tusentals arbetsrätts-
förespråkare världen över som stött deras 
kontinuerliga kamp. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
sarah.meyer@iuf.org 

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 

Efter en rad varningsstrejker i juni och augusti 
2019 har nu arbetarna på Barry Callebaut i 
Hamburg ett nytt kollektivavtal (på engelska) med 
löner som ligger i linje med branschavtalet för 
den nordtyska konfektyrindustrin. IUL-förbund 
från hela världen stödde arbetarna i deras kamp 
för att en av världens största kakaoförädlare ska 
följa branschavtalet. NGG tackar för IUL-
förbundens globala stöd. 

Det nya avtalet är ett viktigt framsteg eftersom 
Barry Callebaut nu uppfyller kraven i den 
nordtyska konfektyrindustrins branschavtal. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

En lokal turkisk domstol (på engelska) slog 10/7 
fast att 14 anställda på Cargills fabrik i Bursa-
Orhangazi avskedades för att de var fackligt 
aktiva. Cargill har överklagat domen. 

IUL-förbund och deras medlemmar på Cargill 
upprepar kravet att Cargill nu återanställer 
arbetarna. Mejla sarah.meyer@iuf.org för mer 
info om hur du kan stödja denna kamp. 

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

I Ryssland har IUL-förbunden AIWU och 
Novoprof i ett nytecknat riksavtal tagit ett viktigt 
steg mot skärpta arbetsmiljönormer på Danones 
anläggningar i hela landet. Avtalet bygger på det 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7056
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6956
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
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internationella avtalet om arbetsmiljö och stress 
mellan IUL och Danone. Det ryska avtalet visar 
att Danone står kvar vid löftet om en bra 
arbetsmiljö och säkrar att de förtroendevalda 
tillsammans med arbetsgivaren samarbetar 
med att kartlägga förebyggande arbetsmiljö-
åtgärder och utreda olyckor. Läs mer här (på 
engelska).  

IUL har lyft frågan om den stora användningen 
av tillfällig anställning på Danones nigerianska 
dotterbolag Fan Milk med koncernledningen. 
Arbetsstyrkan utgörs till ca 37 % av tillfälligt 
anställda som saknar tillgång till rättigheter, 
inklusive rätten att gå med i facket. IUL för 
samtal om vad Danone måste göra för att 
bemöta rättighetsbrotten i Nigeria och IUL och 
Danone planerar att göra ett gemensamt 
kontrollbesök i Västafrika i början av nästa år.  

IUL diskuterar med Danones koncernledning 
problem med tillgången till fackliga rättigheter 
för företagets anställda i Sırma i Turkiet IUL 
bad Danone uppmana den lokala arbetsgivaren 
i Turkiet att dra tillbaka sin överklagan av det 
intyg som godkänd facklig motpart i 
förhandlingar som IUL-anslutna Tekgıda-İş fått 
från arbetsmarknadsdepartementet. IUL:s 
sekretariat planerar att besöka Danones 
verksamheter i Turkiet 2020 för att kontrollera 
hur avtalen mellan IUL och Danone tillämpas.  

Danone och IUL gjorde ett gemensamt 
kontrollbesök i Ryssland 9–14/6. Tre 
Danonefabriker – 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 
rättigheter. Ett antal problemområden togs upp 
till diskussion. Företagsledningen och IUL-
förbunden i Ryssland fortsätter att stärka den 
praktiska tillämpningen av IUL:s och Danones 
avtal och efterlydnaden av internationella 
arbetsrättsnormer. Ett uppföljningsbesök 
planeras i början av 2020. 

IUL-sekretariatets och Danones 
gemensamma kontrollteam besökte tre 
Danonefabriker i USA mellan 30/9 och 3/10. 
Möten ägde rum på den av IUL-förbundet 
Teamsters organiserade fabriken i Fort Worth 
samt med arbetsgivare och förtroendevalda 
från IUL-anslutna UFCW på fabriken i 
Jacksonville och den nyligen organiserade 
fabriken i Dallas. Fabrikerna i Jacksonville och 
Dallas ägdes tidigare av White Wave men 
förvärvades av Danone när det köpte White 
Wave 2017. Fort Worth-fabriken har varit i 
Danones ägo i många år. Besöken fokuserade 

på alla tre fabriker på förståelsen och efterlev-
naden av IUL:s och Danones avtal, samt på lokal 
problematik kring arbetstagarnas rättigheter. 

Liknande kontrollbesök planeras 2020 i 
Västafrika och Indonesien som båda är 
högriskplatser för arbetstagarnas rättigheter.  

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

I Tyskland fick NGG-medlemmar som arbetar i 
produktionen på Jacobs Douwe Egberts’ fabrik i 
Bremen en genomsnittlig årlig löneökning på 3 % 
(på engelska) efter varningsstrejker i augusti 
2019. Det är en avsevärd höjning jämfört med 
JDE:s ursprungsbud på 1,4 %. NGG förhandlade 
också fram ekonomiska förbättringar för lärlingar 
på JDE Bremen som en del av det nya tvååriga 
kollektivavtalet med JDE. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Strax efter att Miguel Patricio blev vd för Kraft 
Heinz Company (KHC) i juni 2019 kontaktade 
IUL honom och Kraft Heinz och bad om ett möte 
för att diskutera farhågor från IUL:s och 
medlemsförbundens sida kring företagets 
överdrivna sparpaket och deras inverkan på KHC 
och de anställda. Kraft Heinz svarade. IUL 
fortsätter att försöka få till stånd ett möte med 
vd:n och kommer att utvärdera nästa steg i 
samråd med medlemsförbunden.  

Mondelēz 
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. De irländska 
förbunden var nöjda med hur samtalen med 
arbetsgivaren slutade. 

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

Nestlé fortsätter att motarbeta föreningsfriheten i 
Nordamerika och den kvarstår som ett viktigt 
fokus för IUL:s arbete med arbetstagarnas rättig-
heter. Föreningsfriheten är även en återkomman-
de punkt på dagordningen på IUL:s och Nestlés 
halvårsmöten, till exempel på mötet som hölls 
2/10 på företagets globala huvudkontor i Vevey. 

Den 12/7 träffade IUL:s sekretariat Nestlés 
koncernledning för att ”granska utvecklingen” i 
frågan om företagets ”neutralitet” och fackets 
tillträde till arbetsplatserna under IUL-förbundens 
organiseringskampanjer i USA. Inga framsteg 

http://www.iufdocuments.org/ifa/no/Danone/8%202011%20Avtal%20om%20arbetsmiljo,%20sakerhet,%20arbetsvillkor%20och%20stress.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/6979
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7021
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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gjordes på mötet men Nestléledningen vidhåller 
ändå att samtalen ska fortsätta. IUL:s sekreta-
riat förklarade att samtal är meningslösa om de 
anställdas rättigheter inte garanteras och skyd-
das. Nestléledningen föreslog ett ytterligare 
möte 1/11 i USA för att ”återuppta samtalen”.  

Nestléförbund i Nordamerika avser att träffas i 
slutet av november för att granska utvecklingen 
och planera framtida aktiviteter. 

I Ryssland vägrade arbetsgivaren att förhandla 
med säljarnas fackförening – som tillhör IUL-
anslutna AIWUR – om omplaceringsalternativ, 
en formel för ersättning och andra frågor i 
samband med omstruktureringen nyligen. 

Den 13/9 deltog IUL:s sekretariat och den ryska 
TNF-samordnaren i en telefonkonferens med 
Nestlés koncernledning och ryska ledning, i 
syfte att förmå den ryska arbetsgivaren att 
förhandla med facket i god tro. För att bryta 
dödläget föreslog IUL en tidsplan och bad 
arbetsgivaren lämna ett skriftligt bud som 
utgångspunkt för förhandlingarna. 

Ett möte mellan den ryska arbetsgivaren och 
facket var planerat 25/9. Mötet ledde inte till 
något beslut i olösta frågor och ytterligare ett 
möte planerades 8/10. Ett beslut om lämplig 
arbetslöshetsersättning är visserligen viktigt, 
men inte den enda frågan. Nestlé kungjorde 
omstruktureringen genom att på ett 
missvisande sätt kalla fackets medlemmar till 
”möten för en verksamhetsuppdatering” på tio 
hotell över hela Ryssland, där de stängdes in i 
sammanträdesrum medan arbetsgivaren 
krävde att de undertecknade uppsägningsbrev 
utan närvaro av fackliga företrädare. Vårt 
medlemsförbund står kvar vid löftet om att 
säkra fortsatt anställning för medlemmar som 
vill stanna kvar på Nestlé.  

Fackföreningen vill också ha ett tydligt 
uttalande från Nestlé om att företagets 
agerande var ett direkt brott mot säljarnas 
rättigheter och att företaget i framtiden till fullo 
ska respektera deras rättigheter och inte 
genomföra några fler omstruktureringar som 
innebär uppsägningar på det här sättet.  

Olam Group 
sarah.meyer@iuf.org 

Olam Groups anställda i Giresun i Turkiet 
började organisera sig fackligt med hjälp av 
IUL-anslutna Tekgıda-İş i oktober 2017. Olam 
Group blev medvetna om detta i februari 2018 
och sparkade genast nio medlemmar i Tekgıda-
İş från anläggningen i Giresun. Fler uppsägnin-
gar av fackmedlemmar följde på Olams fabriker 
i både Giresun och Kocaeli. Uppsägningarna 
ackompanjerades av hot mot övriga fack-

medlemmar och avsikten var att skrämma 
arbetarna så att de inte gick med i Tekgıda-İş. 

IUL-förbunden NGG, SEL och PAM har pratat 
med Olam Groups kunder i Tyskland och Finland 
om uppsägningarna. Fazerkoncernen – som är 
en av Olam Groups kunder – ska nu granska 
Olams turkiska fabriker i oktober 2019. 
Företrädare för IUL och Tekgıda-İş ska delta i 
granskningen. Tekgıda-İş:s medlemmar tackar 
NGG, SEL och PAM för deras insats. 

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

Trots att PVM-facket och IUL flera gånger 
uppmanat PVM att sluta använda barnarbete på 
fabriken i Gazipur, Bangladesh jobbade ett 25-
tal barn där i augusti 2019. PVM vägrar att träffa 
IUL-företrädare för att granska bevisen om 
barnarbete på ett sätt som säkrar PVM-anställda 
i Gazipur från att drabbas av repressalier och 
skyddar de berörda barnen. Efter flera försök att i 
god tro få till stånd ett möte med företaget har nu 
IUL överlämnat ett formellt klagomål till OECD:s 
nationella kontaktpunkt i Nederländerna. IUL och 
PVM-facket tackar IUL:s medlemsförbund för 
visat stöd under den pågående konflikten.  

Läs mer på www.StopChildLabourAtPvM.com.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Unilevers leveranskedja för vägtransporter i 
Europa 

Ett samförståndsavtal har undertecknats av 
Marc Engel, ansvarig för Unilevers leverans-
kedja, och Sue Longley och Stephen Cotton, 
generalsekreterare för IUL respektive ITF.  

I avtalet lovar Unilever, IUL och ITF att ”utveckla 
och främja en gemensam plattform för företags-
besiktning för ansvarsfullt företagande i väg-
transportsektorn i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter, 
ILO:s trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och socialpolitik samt 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag”.  

I avtalet beskrivs även den av ITF, IUL och 
Unilever beslutade processen för att infria löftet. 

HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 

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

Den 5/7 2018 avskedades Husni Mubarok – 
ordförande i facket på Accors Pullman-hotell i 
Jakarta i Indonesien och i den IUL-anslutna 
indonesiska federationen för hotellanställda, 
FSPM – med motiveringen att han skulle ha för-

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.stopchildlabouratpvm.com/
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org


 7 

talat hotelledningen på Facebook och Whats-
App. IUL har vid flera tillfällen bett Accors 
globala ledning att ingripa. Trots det – och en 
ge-mensam utredning vars resultat visade på 
en väg att återupprätta Husni Mubarok – är 
frågan fortfarande olöst. IUL startar nu en 
stödkampanj för Husni Mubarok och 
medlemsförbundet FSPM. 

AccorInvest 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL och den franska transnationella hotell-
kedjan AccorInvest har avtalat om åtgärder för 
att bekämpa sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. Avtalet undertecknades 15/7 av 
IUL:s generalsekreterare Sue Longley och 
AccorInvests vd John Ozinga i Paris, Frankrike. 
Alla som är anställda i koncernen eller arbetar å 
AccorInvests vägnar omfattas av avtalet som 
innehåller en nolltoleranspolicy mot sexuella 
trakasserier och erkänner fackets och 
avtalsförhandlingarnas omistliga roll för att 
stoppa sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 
Tillämpningens utgår ifrån genusmedvetna 
rutiner för allt mellan förebyggande och 
sanktioner. Utvecklingen kommer löpande att 
utvärderas gemensamt. 

Här kan du läsa avtalet i engelskt original. 

Översättningar finns på följande språk: 

tyska  

spanska  

franska.  

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

För att backa upp IUL:s bredare internatio-
nella kampanj mot sexuella trakasserier och 
förmå Marriott att diskutera konkreta åtgärder 
med IUL träffade de italienska medlems-
förbunden Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl och 
Uiltucs-Uil Marriott Italien 28/6 för ett samtal om 
riktlinjer för att bekämpa sexuella trakasserier 
på Marriotts nio lyxhotell i Italien. I förbundens 
krav ingick förslag på snabb hantering av 
anmälda fall, lämpliga påföljder för dem som 
trakasserar, inklusive gäster, samt erforderligt 
stöd till drabbade. Marriott säger sig visserligen 
ha en strikt policy mot sexuella trakasserier, 
men IUL och medlemsförbunden accepterar 
inte den sortens ensidiga strategi och står fast 
vid kravet på förhandling om gemensamma åt-
gärder för bekämpning av sexuella trakasserier.  

I Bern i Schweiz demonstrerade aktivister från 
IUL-anslutna UNIA 24/6 och delade ut 
förbundets s k Zürichrapport om farliga och 
stressiga arbetsvillkor (på engelska) samt 

flygblad där Marriott uppmanas förhandla med 
IUL om åtgärder för att stoppa sexuella 
trakasserier på deras hotell. Demonstrationen 
ägde rum i samband med en internationell 
rundabordskonferens om män-niskohandel 
och exploatering i hotellsektorn, som 
arrangerats av schweiziska utrikesdepar-
tementet och där en Marriott-representant var 
inbjuden för att berätta om ”stärkandet av 
mänskliga rättigheter på Marriott International”.  

Den 30/8 gick städarna på Marriotts Sheraton-
hotell i Zürich ut i strejk för att belysa deras usla 
arbetsvillkor och kräva fast anställning direkt hos 
företaget. Städarna bestämde sig för att strejka 
när de fick veta att hotellet med två månaders 
varsel sagt upp kontraktet med städfirman där de 
var anställda. Efter strejken meddelade hotellet 
att den personal som städar allmänna ytor och 
hotellköket direktanställs från 1/11. UNIA 
välkomnar dessa konkreta förbättringar men 
beklagar att inte all städning insourcas och 
kommer därför att hålla ett öga på utvecklingen 
och trycka på för ytterligare förbättring. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Tyson Foods 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s ordförande och biträdande general-
sekreterare träffade tillsammans med IUL-
förbunden UFCW (USA), Unite (Storbritannien) 
och FNV (Nederländerna) ansvariga för Tysons 
koncern-hr i Dallas i USA 25/7. IUL höll en 
presentation om rättigheter och transnationella 
företags erkännande av IUL i ett försök att 
undersöka om det är möjligt att upprätta 
regelbundna möten för att diskutera frågor som 
hur vi bemöter klimatkrisens inverkan på 
sysselsättning, jämställdhet och mångfald. 

TOBAK 
kirill.buketov@iuf.org 

Japan Tobacco International (JTI) 
kirill.buketov@iuf.org 

Som ett led i en planerad omstrukturering 
meddelade JTI att nästan 300 jobb försvinner på 
JTI:s huvudkontor i Genève. Meddelandet kom 
utan föregående samtal med de anställda om 
beslutet och den föreslagna sociala 
handlingsplanen. Företagets agerande är ett 
direkt brott mot schweizisk arbetsrätt och IUL-
anslutna UNIA förbereder offentliga aktioner och 
ett rättsligt förfarande vid kantonen Genèves 
arbetsmarknadsnämnd.  

 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF_agreement_on%20Sexual_Harassment_FINAL-e.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF_agreement_on%20Sexual_Harassment_FINAL-d.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF%20agreement%20on%20Sexual%20Harassment%20FINAL-es.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF_agreement_on%20Sexual_Harassment_FINAL-f.pdf
mailto:massimo.frattini@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_E_Druck.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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Philip Morris International (PMI) 
kirill.buketov@iuf.org 

I Berlin protesterade NGG-medlemmar mot 
företagets beslut att lägga ner fabriken i Berlin 
och säga upp 950 arbetare. Förbundet 
upprepar sina krav på förhandling i god tro om 
en social handlingsplan. Men inga förhandlingar 
har inletts, trots det faktum att produktionen på 
fabriken upphör i slutet av december. 

PMI-fackens internationella möte 30/9-1-10 

Förtroendevalda från tio förbund med 
medlemmar inom odling, tillverkning och 
försäljning och marknadsföring av tobak i 
Europa och Nord- och Sydamerika utbytte 
information inför företagets konstanta omstruk-
turering och nyligen presenterade plan på att 
helt eller delvis eliminera sina tillverknings-
anläggningar för cigaretter. Företrädare för 
PMI:s globala personalavdelning deltog på 
andra mötesdagen. Facken krävde att delta fullt 
ut i förhandlingar om eventuella övergångar 
från traditionell tobaksproduktion till rökfria 
produkter. De medverkande förbunden krävde 
dessutom garantier för sysselsättningen, 
inklusive omskolning vid behov, respekt för 
tobakslantarbetarnas rättigheter och 
arbetsvillkor, samt en begränsning av 
utkontrakteringen i företagets säljsystem. 

Den fackliga gruppen föreslog ett nytt möte i 
september 2020, efter att den lokala 
Solidarnosc-avdelningen i Krakow erbjudit sig 
att stå värd för tobaksarbetarnas nästa 
internationella konferens. Ett slutgiltigt beslut 
måste godkännas av IUL:s styrande organ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNF-INFO 
”TNF-INFO” är en publikation som riktar 
sig uteslutande till IUL:s medlemsförbund 
och styrande organ. Den riktar sig inte till 
en bredare allmänhet. 

”TNF-INFO” kan laddas ner av 
medlemsförbund från den del av IUL:s 
hemsida som endast riktar sig till 
medlemmar. Lösenordet är ch1213. 

Publikationen ger kontinuerliga läges-
rapporter från IUL-sekretariatets verksam-
het avseende de viktigaste transnationella 
företagen. Mer detaljerad information kan 
beställas från respektive artikelförfattare. 

Sekretariatets förhoppning är att 
publikationen ska bidra till att hålla 
medlemsförbunden informerade om vad 
som sker på detta specifika område å 
deras vägnar och att vi därigenom ska 
kunna stärka den fackliga närvaron inom 
dessa företag. 

Vi välkomnar tips och kommentarer om 
detta från medlemsförbunden. Mejla dem 
till iuf@iuf.org. 
Facebook: 
http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
 

 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
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