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DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

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

Coca-Cola fortsätter bryta mot de anställdas 
grundläggande rättigheter i Haiti, Indonesien, 
Irland och USA. KLICKA HÄR (på engelska) för 
att skicka ett brev till Coca-Colas vd och 
styrelseordförande James Quincey och 
protestera mot de ständiga brotten mot de 
mänskliga rättigheterna och kräv att företaget gör 
något åt saken. Ditt namn läggs dessutom till på 
den lista som ska överlämnas till TCCC. 

TCCC har inte gjort något för att lösa ett antal 
allvarliga brott mot arbetstagarnas rättigheter på 
olika håll i företagets system. De väljer helt enkelt 
att strunta i dem och fortsätter som om inget 
hänt. Om vi låter företaget komma undan med 
det här skulle det vara ett tydligt hot mot alla som 
arbetar i Coca-Cola-systemet och facken som 
representerar dem. Det är dags nu att låta Coca-
Cola veta att vi inte tänker vänta längre på att 
Coca-Colas anställda i Haiti, Indonesien, Irland 
och USA ska behandlas rättvist och att företaget 
ska respektera deras rättigheter. Visa Coca-Cola 
att vi inte accepterar att de beter sig så här. Det 
är dags att trappa upp vår kampanj. 

Läs den bifogade broschyren som finns på 
engelska, franska, spanska och tyska. 
Broschyren tipsar om olika aktioner förbundet 
kan genomföra. (Observera att listan inte är 
komplett. Ni kan naturligtvis hitta på egna 
aktioner.) Kontakta burcu.ayan@iuf.org och 
ron.oswald@iuf.org på IUL och berätta vilket stöd 
ditt förbund och era medlemmar på Coca-Cola 
kan och vill ställa upp med.  

Det 8:e centralmötet för den japanska 
federationen UA ZENSEN:s generella tjänste-
avdelning – som bland annat organiserar 
livsmedelsarbetare – uttryckte 19/9 2019 i Kobe i 
Japan enhälligt sin solidaritet med IUL-
kampanjen ”Noll rätt” (”Zero Rights”). Mötet 

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1152
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-en.pdf
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-fr.pdf
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-es.pdf
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-de.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
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samlade 346 förtroendevalda och medlemmar 
från tjänstesektorn. 

Anställda på Coca-Cola Beverage Africa i 
Tanzania visade sitt stöd för kampanjen ”Noll 
rätt” och solidariserade sig med arbetarna som 
kämpar för sina mänskliga rättigheter i Coca-
Colas verksamhet i Haiti, Indonesien, Irland och 
USA. 

PepsiCo-anställda i Tanzania uttalade också 
sin solidaritet med Coca-Cola-arbetarna som 
slåss för sina rättigheter i Haiti, Indonesien, 
Irland och USA. 

I Indonesien trappade IUL-anslutna FSBMM:s 
medlemmar upp sina protestaktioner genom att 
demonstrera utanför arbetsmarknadsdeparte-
mentet och Coca-Cola Amatil Indonesiens 
huvud-kontor i Jakarta. IUL-förbunden krävde 
att Lutfi Arifiyanto, Atra Narwanto, Danies 
Andriadi och Jamaludin ska återanställas – 
ledare och fackmedlemmar som sparkats. 
Aktionerna i Indonesien och på annat håll 
fortsätter tills rättighetsbrotten i Coca-Cola-
systemet åtgärdats och de fria och demokra-
tiska fackens rättigheter respekteras. 

Den 5:e EFFAT-kongressen ägde rum 6-7/11 
2019 i Zagreb, Kroatien. IUL-förbund från hela 
Europa ställde sig solidariskt bakom den 
internationella fackliga stödkampanjen för 
Coca-Cola-arbetarna i Haiti, Indonesien, Irland 
och USA. 

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

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

Facken på PepsiCo Frito-Lays fabriker i 
Channo och Pune i Indien överlämnade sina 
kravlistor och undertecknade ett nytt, bättre 
kollektivavtal. PepsiCo började sälja av 
företagets egna regionala tappningsanlägg-
ningar i syd och väst till franchiseföretaget 
Varun Beverages Limited. Under ägarbytet var 
facken i kontakt med IUL och till slut nådde de 
en tillfredsställande lösning, utan några 
personalnedskärningar. 

På Frito-Lay-fabriken i Guatemala finns en rad 
problem kring arbetsmiljön, olycksrapporte-
ringen, bemanningsnivåerna, pressen på 
fackmedlemmar och förtroendevalda för att 
försvaga facket, omstruktureringar och bristen 
på samråd med facket. Lönefel är fortfarande 
ett stort irritationsmoment efter att ekonomi- och 
lönefunktioner flyttades till Mexiko 2018. IUL:s 
sekretariat samarbetar med medlemsförbunden 
SITRAFRITOLAY och STECSA med att doku-
mentera problemen och presentera dem för 

PepsiCo:s koncernledning så att den kan ingripa 
och hjälpa till att lösa rättighetsproblemen. 

PepsiCo-facket PEWU i Filippinerna överlämna-
de ett kollektivavtalsförslag till företaget 30/4 
2019. När inget hände i avtalsförhandlingarna 
bestämde sig facket för att varsla om strejk hos 
landets medlingsorgan NCMB 14/6. Senaste nytt 
från medlemsförbunden om kampen i 
Filippinerna och andra konflikter samt företags-
nyheter finns på hemsidan för det internationella 
fackliga nätverket för PepsiCo/Frito-Lay. Klicka 
här. 

Det senaste mötet mellan IUL-förbund och 
PepsiCo:s koncernledning ägde rum fredagen 
22/11 2019 i Genève, Schweiz. Mejla 
burcu.ayan@iuf.org för en kort mötesrapport. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

Bryggeriavdelningens 
konferens 
burcu.ayan@iuf.org 

Förtroendevalda från 26 
förbund i 22 länder samlades i 
Bryssel i Belgien 30/9-2/10 för 
att stärka fackliga aktioner som skyddar 
medlemmarnas jobb och främjar rättigheterna i 
bryggerisektorn. Gemensamma frågor som 
diskuterades var kamp mot jobbslakt, stopp för 
prekära jobb och utkontraktering, minimering av 
de negativa effekterna av automatisering, 
digitalisering och teknikförändringar genom 
omskolning, prioritering av arbetsmiljöproblem, 
motstånd mot beteendebaserad säkerhet (BBS) 
som ett vapen mot medlemmarna, samt försvar 
av fackliga rättigheter. Mejla burcu.ayan@iuf.org 
för en rapport från konferensen.  

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s sekretariat arrangerade ett internationellt 
fackligt möte för AB InBev 30/9 i Bryssel. 
Förtroendevalda från 15 fack deltog. De 
välkomnade mötet som en möjlighet att diskutera 
problem orsakade av ändringar för de anställda 
efter köpet av SABMiller 2016 och antog enhälligt 
ett uttalande om farhågor och slutsatser. Mejla 
burcu.ayan@iuf.org om du vill läsa uttalandet i 
dess helhet. 

IUL kräver att de sparkade ledarna och 
medlemmarna i facket på fabriken i Sonepat i 
Indien återanställs. Vi kräver även att arbets-
givaren börjar förhandla i god tro med facket 
HBLMU om ett nytt kollektivavtal. Det finns en 
namninsamling på webben på följande språk: 

http://www.iuf.org/show-ccww.php
https://www.facebook.com/Coca-Cola-Workers-Alliance-127047570681096/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=86
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=86
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
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engelska, franska, spanska, ryska, tyska och 
holländska.  

Om du inte redan gjort det kan du stödja 
kampen i Sonepat här (på engelska). 

AB InBev:s anställda i Colombia röstade ja till 
en strejk i början av oktober. IUL-anslutna 
livsmedelsarbetarförbundet SINALTRAINBEC i 
Colombia inledde en mobilisering efter att löne-
förhandlingarna kollapsat. SINALTRAINBEC 
hade sagt nej till företagets bud där förmånerna 
från det tidigare kollektivavtalet sänks eller helt 
försvinner. 

IUL uppmanade förbund med medlemmar på 
AB InBev att ställa sig bakom 
SINALTRAINBEC:s medlemmar genom att 
skriva ett protestbrev till företaget och skicka ett 
solidaritetsbrev till SINALTRAINBEC.  

Till följd av SINALTRAINBEC:s åtgärder 
tecknade Bavaria Company – ett dotterbolag till 
AB InBev – ett nytt kollektivavtal 25/10. 

SINALTRAINBEC tackar för solidaritet och stöd 
från SYNTEB i Togo, CC.OO. i Spanien, SITAC 
i Brasilien, STIBYS i Honduras, UNIFOR i 
Kanada, LIWU i Liberia, GMB i Storbritannien, 
Tekgıda-İş i Turkiet, och IUL-JCC i Japan. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s generalsekreterare och biträdande 
generalsekreterare träffade företrädare för 
Compass’ koncern-hr för ett samtal om olika 
ämnen, bland annat människorättsinriktad 
företagsbesiktning och jämställdhet. Företaget 
överväger ett visst samarbete kring sexuella 
trakasserier, men IUL:s mål är en bredare 
dialog om en rad rättighetsbaserade frågor. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Det ordinarie mötet mellan IUL och Sodexo 
äger rum 23/1 2020. På dagordningen står 
tillämpningen av avtalet om sexuella 
trakasserier, främjandet av mångfald genom 
antidiskriminering, digitaliseringen och dess 
effekter på kompetens och jobb, samt 
människorättsinriktad företagsbesiktning. 

Flygcatering 
james.ritchie@iuf.org 

Tusentals flygcateringanställda demonstrerade 
på 17 storflygplatser i hela USA 26/11 och 
krävde levnadslön och billig sjukförsäkring. 
Hundratals demonstranter anhölls. Det här var 

den senaste aktionen i IUL-anslutna Unite Heres 
kampanj ”Ett jobb räcker” (”One Job is Enough”) 
som syftar till att få flygbolag att betala entrepre-
nörer tillräckligt för att lyfta anställda ur fattigdom. 
IUL-förbunden RWDSU/UFCW och IBT deltar 
aktivt i kampanjen å sina medlemmars vägnar.  

LSG Sky Chefs/Gate Gourmet 
james.ritchie@iuf.org 

Företaget lägger sista handen vid en affär där 
den europeiska verksamheten säljs till The Gate 
Group (Gate Gourmet). IUL:s sekretariat är i 
kontakt med medlemsförbund om den marknads-
dominans för Gate Gourmet som affären skapar. 

MEJERI  
james.ritchie@iuf.org 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 

Efter att Nestlé sålde sin kylda mejeriverksamhet 
i Malaysia till Lactalis har IUL hjälpt 
medlemsförbundet FIEU att skydda jobben och 
säkra att villkoren i det gällande kollektivavtalet 
respekteras trots ägarbytet samt att löften om att 
förnya avtalet i god tro dokumenteras. Lactalis tar 
formellt över verksamheten 1/1 2020.  

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

Internationella dagen för 
snabbmatsanställda 
massimo.frattini@iuf.org  

11-17/11 var en global aktionsvecka för 
snabbmatsanställda som kämpar för fackliga 
rättigheter och erkännande, bättre lön, bra 
arbetsmiljö och stopp för sexuella trakasserier. I 
städer världen över strejkade, demonstrerade 
och protesterade fack och snabbmatsarbetare 
och genomförde arbetsplatsaktioner för att 
belysa sina krav. I Belgien, Kanada, Chile, 
Frankrike, Tyskland, Hongkong, Indonesien, 
Israel, Nya Zeeland, Nigeria, Filippinerna, 
Spanien, Storbritannien och USA genomförde 
arbetstagare och fack aktioner hela veckan till 
stöd för den globala kampen och IUL:s 
internationella dag för snabbmatsanställda. 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1110
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1109
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1117
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1149
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1151
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
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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FISKERI 
kirill.buketov@iuf.org 

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

Med stöd från IUL trappar IUL-anslutna fria 
livsmedelsarbetarfederationen FSBMM i 
Indonesien upp kampen för rättigheter på 
sjömatsförädlaren BMI. Den 7/10 
demonstrerade FSBMM-medlemmar utanför 
företagets huvudkontor i Surabaya och krävde 
att det ska sluta med sina systematiska 
lönestölder, börja betala åtminstone minimilön 
och låta arbetarna få tillgång till landets 
obligatoriska sjukförsäk-ring. Vittnesmål från 
BMI-ledningen och arbeta-re på rättegången 
mot Reni Desmiria – fackets sekreterare på 
företagets fabrik i Lampung – bekräftade ett 
mönster av övergrepp.  

FSBMM och det FSBMM-anslutna facket på 
Lampungfabriken fortsätter med sina regel-
bundna demonstrationer som Reni Desmiria nu 
deltar i, sedan hon släpptes förra månaden 
efter ett halvår i fängelse. BMI försökte få 
henne dömd till sex års fängelse för att hon 
anmält arbetare till sjukförsäkringen. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
sarah.meyer@iuf.org 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Som vi tidigare berättat fastslog en lokal turkisk 
domstol 10/7 2019 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. Efter 
att Cargill överklagat domstolsbeslutet och för 
att markera att kampen pågått i 500 dagar 
samlades de 14 från Cargill med andra fackligt 
aktiva och sympatisörer utanför Cargills turkiska 
huvudkontor i Istanbul 30/8. Kampen går vidare 
medan Cargills arbetare i Turkiet fortfarande 
väntar på rättvisa. 

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

IUL-anslutna Tekgıda-İş organiserade alla 
arbetare i Danones mejeriverksamhet i Turkiet 
och ansökte andra veckan i oktober hos 
arbetsmarknadsdepartementet om rätt att 
avtalsförhandla. Den lokala arbetsgivaren 
började då trakassera fackmedlemmar och 
försökte att med lock och pock få dem att gå ur 
facket. IUL:s sekretariat meddelade Danone-
ledningen i Paris att åtgärderna var ett klart 

brott mot avtalet om fackliga rättigheter mellan 
IUL och Danone. Vi bad Danones koncern-
ledning att genast ingripa och se till att 
mejeriarbetsgivaren i Turkiet slutar motarbeta 
facket. Rent konkret bad IUL Danone att även 
säga till den lokala arbetsgivaren i Turkiet att inte 
överklaga arbetsmarknadsdepartementets beslut 
att ge facket rätt att avtalsförhandla. Tack vare 
påtryckningarna från IUL:s sekretariat 
överklagade inte den lokala arbetsgivaren 
fackets rätt att avtalsförhandla utan började 
istället samtala med facket om att börja förhandla 
i god tro om kollektivavtal i början av 2020.  

I Ryssland samordnar IUL-förbund sin verksam-
het och strategi när ett antal kollektivavtal nu 
löper ut. På flera fabriker hade den lokala arbets-
givaren ifrågasatt IUL-förbundens rätt att repre-
sentera de anställda. Den enade fackliga reaktio-
nen samordnades genom IUL:s Rysslandskontor 
och tvingade arbetsgivarna till reträtt. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Efter ett till intet förpliktigande svar från Kraft 
Heinz på IUL:s begäran om direktkontakt med 
koncernledningen (se TNF-info nr 42) har IUL 
förnyat försöken att få till stånd ett personligt 
möte och fortsätter utvärdera utvecklingen i 
samråd med medlemsförbunden.  

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL-förbund på Mondelēz-fabriken i Herentals i 
Belgien strejkade i september och november 
2019 sedan Mondelēz presenterat en 
produktionsflytt som äventyrade nästan 200 jobb.  

Strejker och andra stridsåtgärder från belgiska 
fack på Herentals stärkte fackets förhandlings-
position och framsteg är nu möjliga. Utvecklingen 
klarnar dagarna efter att TNF-info nr 43 
publiceras.  

I Mechelen, Belgien, deltog fackmedlemmar i en 
rad protester och strejker i oktober och november 
2019 som svar på hot från Mondelēz som syftade 
till att försvaga de lokala kollektivavtalen. 

Mondelēz-förbund världen över har informerats 
av IUL:s sekretariat och kommer omedelbart att 
underrättas om något nytt inträffar i utvecklingen i 
Herentals och Mechelen. Under tiden sluter 
Mondelēz-förbunden världen över upp bakom 
IUL:s medlemmar i både Herentals och 
Mechelen. 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Nestlé 
ansaar.khaliq@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

På IUL:s halvårsmöte med Nestlé 2/10 
beklagade sig IUL och en grupp 
medlemsförbund över bristen på framsteg i att 
nå en överenskommelse om de anställdas 
tillgång till sina rättigheter i USA.  

Den globala företagsledningen 
uppmärksamma-des på ett par färska exempel 
på hur den amerikanska arbetsgivaren gått till 
angrepp mot facket i samband med 
organiseringskampanjer. De båda fallen gällde 
när UFCW organiserade på Nestlés pizzafabrik 
i Medford i delstaten Wisconsin och BCTGM 
organiserade på en Purinafabrik i Hartwell i 
Georgia. Företaget hade bland annat lockat 
med ekonomiska förmåner för att få anställda 
att avstå från att utnyttja sin rätt att gå med i 
facket, vilket strider mot amerikansk arbetsrätt. 

IUL upprepade att vi vill ha ett skriftligt avtal om 
att arbetsgivare förhåller sig neutrala vid 
organisering i USA.  

Den 1/11 svarade den amerikanska arbets-
givaren med ett bud som dock inte innebär 
några garantier för att arbetsgivaren kommer att 
respektera arbetstagarnas rättigheter.  

I ett försök att bryta dödläget träffade IUL:s 
generalsekreterare zon Amerikas vd Laurent 
Freixe i Vevey 28/11. Freixe försäkrade IUL att 
företaget vill avtala om en neutralitetsprincip i 
samband med medlemsförbundens organise-
ringskampanjer. IUL påpekade att mer tid 
måste reserveras för en eventuell 
förhandlingsrunda och upprepade vårt krav på 
tillgång till de anställda och en överens-
kommelse om kommunikationsrutiner. Ett 
datum för förhandlingar i USA ska fastställas 
före nästa globala möte mellan IUL och Nestlé 
som äger rum 26/3 2020. Vi påminde Laurent 
Freixe om att det skulle vara ett brott mot IUL:s 
och Nestlés globala underliggande principer 
om vi inte når ett avtal.  

Som vi berättade i förra numret av TNF-info har 
den lokala arbetsgivaren hittills inte presenterat 
några omplaceringsalternativ för det ryska 
säljarfacket som tillhör IUL-anslutna AIWUR. 
Inte heller har de erbjudits någon skälig 
ersättning i linje med den formel som 
beslutades med medlemsförbunden i samband 
med omstruktureringar i andra delar av Europa. 
Förhandlingarna fortsätter samtidigt som vi 
försöker övertala koncernledningen att ingripa 
och se till att förhandlingarna slutförs. 

Vårt schweiziska medlemsförbund UNIA 
kämpar fortfarande för att erkännas av 
Nespresso, Nestlés globala kaffekapsel-
tillverkare med huvudkontor i Lausanne. 
Företaget vägrar att förhandla med UNIA om 
ändrade skift och andra frågor. Efter påtryck-
ningar från medlemsförbunden på flera möten i 
det europeiska företagsrådet (NECIC) och ett 
möte mellan NECIC:s fackliga medordförande 
och Nespressos vd har arbetsgivaren föreslagit 
en tidsplan för möten med UNIA. Företaget har 
erbjudit sig att dela ut fackligt material, men inga 
beslut har ännu tagits om att ge facket fysiskt 
tillträde till personalen. 

Medlemsförbund som deltog i NECIC 21/11 i 
Genève uttryckte sin solidaritet med de anställda 
i Nestlés verksamheter i Ryssland och Schweiz. 

En presentation av OECD:s arbetsmarknads-
ekonom Stijn Broecke på NECIC om arbetets 
framtid visade på vikten av och fördelarna med 
starka fackliga strukturer i framtiden. Presenta-
tionen belyste hur transnationella företag allt 
oftare använder informella och atypiska 
anställningsformer för att hindra anställda från att 
utöva sin föreningsfrihet och förhandlingsrätt. 

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

Trots flera uppmaningar från PVM-facket och IUL 
om att barnarbetet måste upphöra på fabriken i 
Gazipur i Bangladesh och barnen ersättas för 
den skada som tillfogats dem fortsätter 
arbetsgivaren använda barnarbetare på fabriken. 

De våldsamma övergreppen på fabriken 
fortsätter också. I november 2019 infann sig 
torpeder från PVM:s leverantör av tjänster och 
arbetskraft Rahat Corporation på ett anställnings-
event, som för första gången inte arrangerades 
av Rahat Corporation. Torpederna skrek åt PVM-
fackets medlemmar och hotade dem för att de 
gjort så att Rahat Corporation gått miste om en 
kund. Samtidigt stod en grupp på ett femtontal 
torpeder vid fabriksgrindarna och försökte hindra 
fackmedlemmar från att komma in på området.  

Läs mer på www.StopChildLabourAtPvM.com 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Unilevers leveranskedja för vägtransporter i 
Europa 

Efter undertecknandet av samförståndsavtalet 
mellan Unilever, IUL, vårt systerförbund ITF och 
FNV-VNB läggs nu i december sista handen vid 
ett inledande pilotförsök med den beslutade 
modellen för företagsbesiktning i leveranskedjan 

mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.stopchildlabouratpvm.com/
mailto:peter.rossman@iuf.org
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för vägtransporter. Försöket startar under första 
kvartalet 2020. 

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 vår indonesiska 
federation för hotellanställda, FSPM – med 
motiveringen att han skulle ha förtalat 
hotelledningen på Facebook och WhatsApp. 
Inget har hänt trots flera påstötningar från IUL 
om att återanställa Mubarok och göra en 
gemensam utredning som kunde gett Accor 
möjlighet att rätta till situationen. IUL har nu IUL 
uppmanat medlemsförbunden att mobilisera 
medlemmarna 20/11 till stöd för Husni 
Mubaroks återanställning. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

Den 13/10 sammanträdde HRCT-fackgrup-
pens styrelse för att diskutera framtida 
åtgärder på Marriott. Mötet resulterade i en 
detaljerad arbetsplan.  

Kampen mot sexuella trakasserier och för 
fackliga rättigheter är fortsatta prioriteringar. 
Motstånd mot Marriott-programmet “Make Your 
Green Choice” blir nästa steg i kampanjen, inte 
minst vad gäller dess konsekvenser för 
hotellstädarnas arbetsvillkor.  

Den 11/11 höll karibiska medlemsförbund sitt 
första regionala möte om Marriott. De 
fastställde en arbetsplan, som bland annat 
innehåller kartläggning av mål för organisering. 
De kartlagda hotellen ska ingå i ett mer 
omfattande organiseringsprojekt som presente-
ras, diskuteras och förhoppningsvis godkänns 
på den karibiska regionkommitténs nästa möte. 

Hundratals fackmedlemmar som jobbar på 
Marriott-hotell i Afrika undertecknade en namn-
lista där Marriott uppmanas att föra en dialog 
med IUL och deras fackföreningar om sexuella 
trakasserier. Beslutet att starta namninsam-
lingen togs på de afrikanska medlemsför-
bundens regionmöte i mars 2019. En gemen-
sam delegation med medlemmar från den 
afrikanska regionkommittén och strategiska led-
ningsgruppen planerar att överlämna 
namnlistan till vd:n för Sheraton Tunis hotell i 
december.

IUL:s internationella hotellstädar-
kampanj 

”Säkra min arbetsmiljö – värdighet för 
hotellstädare!” 

Hotellstädare världen över stod enade bakom 
kravet på sina rättigheter under IUL:s 6:e 
globala aktionsvecka 21-27/10. Fackmedlem-
mar i 74 städer i 23 länder demonstrerade, höll 
medlemsmöten, kurser och workshoppar för att 
lyfta fram sina krav på bättre löner, villkor och 
arbetsmiljö, inklusive skydd mot sexuella 
trakasserier. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

På IUL:s HBTQI-kommittés möte i Barcelona 
nyligen diskuterades att JBS i USA vägrar att ta 
med skrivningar om sexuell läggning, 
könsidentitet och könsuttryck när kollektivavtalet 
uppdateras rörande icke-diskriminering. 

IUL:s sekretariat ombads kontakta medlems-
förbunden omskrivningar om diskriminering i 
kollektivavtal med JBS i andra länder, och trycka 
på för att JBS ska erkänna att sådan 
diskriminering ett brott mot mänskliga rättigheter.  

I oktober slutförde JBS’ dotterbolag Pilgrim’s 
Pride köpet av Tulip – Storbritanniens största 
fläskproducent – från Danish Crown. Nästan 
genast meddelade företaget att det tänkte lägga 
ner fabriken i Bodmin i Cornwall, där 270 jobb 
försvinner. Tulip har konsekvent vägrat erkänna 
Unite the Union som arbetstagarrepresentant, 
och Unite har alltid haft svårt att få tillträde till 
fabriken. Med stöd från IUL:s sekretariat har vårt 
nordamerikanska medlemsförbund UFCW bett 
Pilgrim’s Pride i USA att hjälpa Unite få tillgång 
till Tulips anställda i Storbritannien.  

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org


 7 

TOBAK 
kirill.buketov@iuf.org 

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

IUL-förbundens krav på meningsfulla förhand-
lingar vid omstruktureringar diskuterades på 
IUL:s internationella möte för PMI-fack som 
ägde rum 30/9–1/10. 

Med målmedvetna förhandlingar som backades 
upp av medlemsprotester lyckades IUL-
anslutna NGG i Tyskland säkra pensions- och 
avgångskostnader för ca 265 miljoner USD (i 
genomsnitt 275 000 USD per anställd). 
Utbetalningarnas slutgiltiga belopp och tidpunkt 
beror på vilka alternativ de uppsagda väljer. 
Förhandlingarna fortsätter därför. 

 

 

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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