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JORDBRUK 
svetlana.boincean@iuf.org 

Internationella leveranskedjor i 
jordbruket 
svetlana.boincean@iuf.org 

IUL har undertecknat ett samförståndsavtal med 
finska alkoholmonopolet Alko. Alko - som är 
motsvarigheten till svenska Systembolaget – är 
endast verksamt i Finland, men har en 
internationell leveranskedja. I samförstånds-
avtalet erkänner parterna att Alko och IUL har ett 
gemensamt intresse av att förbättra 
arbetstagarnas rättigheter och arbetsvillkoren i 
alkoholindustrins leveranskedja, inte minst inom 
den globala vinsektorn. Enligt avtalet ska 
regelbundna möten hållas för att utbyta 
information och diskutera frågor som IUL tar upp. 
Avtalet innehåller omfattande rutiner – som 
godkänts av Alko, IUL och finska IUL-förbundet 
PAM – för incidentrapportering i första hand 
genom lokala IUL-förbund.  

IUL har fortsatta möten med svenska 
Systembolaget om genomförandet av 
samförståndsavtalet från 2017 om att stärka 
rättigheterna och förbättra arbetsvillkoren i 
alkoholindustrin. I november 2019 hölls ett 
planeringsmöte i Rom för att titta närmare på att 
utvidga samförståndsavtalets åtgärder till att 
omfatta också italiensk vinproduktion under 
2020.  

Sista kvartalet 2019 arrangerade IUL work-
shoppar i Västra Kapprovinsen för fack som 
företräder vinarbetare i Sydafrika och förklara 
samförståndsavtalet och hur rutinerna för 
incidentrapportering fungerar.  

Sekretariatet sammankallade dessutom ett första 
möte för IUL-förbund som representerar 
anställda i de nordiska alkoholmonopolen och i 
alkoholproduktion för att diskutera samordning 
och framtida engagemang med de fem nordiska 
monopolen. Viktiga frågor som lyftes på mötet 
var att gå vidare med enskilda monopol; 
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kartlägga vin i Sydafrika och de fack som är 
aktiva i sektorn; identifiera storproducenter som 
levererar till mer än ett nordiskt monopol; 
sammankalla årliga möten för nordiska fack i 
alkoholmonopol och alkoholproduktion och 
förse IUL:s lantarbetarfackgrupp med 
regelbundna rapporter.  

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

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

Med anklagelser för kommunism och terrorism 
försöker företagsledningen på The Coca-Cola 
Companys verksamhet i Filippinerna försvåra 
facklig organisering och sprida skräck bland 
arbetarna genom att beskylla facket och 
medlemmarna för att underminera samhället 
och göra dem till legitima mål för våld och 
förtryck. Coca-Colas verksamhet i Filippinerna 
är helägd av The Coca-Cola Company i Atlanta 
i USA och leds genom deras tappningsgrupp 
BIG. Ansvaret för arbetsgivarens trakasserier 
och hot – i maskopi med militären och polisen – 
vilar helt på The Coca-Cola Company, som på 
senare år utmärkt sig genom att inte på minsta 
vis reagera på dokumenterade människorätts-
brott i den egna verksamheten i Irland och hos 
sina tappare i Haiti, Indonesien och USA. I 
Filippinerna kan detta kosta människoliv. Coca-
Cola-ledningen i Filippinerna sätter de 
anställdas säkerhet på spel för att avskräcka 
dem från att utöva sina mänskliga rättigheter. 
Moderföretaget måste ta ansvar för det. Läs 
mer här.  

Coca-Cola fortsätter bryta mot de anställdas 
grundläggande rättigheter i Haiti, Indonesien, 
Irland och USA. Över 8 100 sympatisörer 
skickade nyligen protestbrev till TCCC för att 
säkerställa att arbetstagarnas rättigheter 
erkänns och respekteras. De senaste två åren 
har drygt 20 000 människorättsförespråkare 
skickat liknande protestbrev till företaget. Vi ber 
dig skicka ett brev och visa ditt stöd för de 
berörda arbetarna och rättighetskampen i 
Coca-Cola-systemet om du inte redan gjort det. 
KLICKA HÄR (på engelska) för att skicka ett 
brev till Coca-Colas vd och styrelseordförande 
James Quincey och protestera mot de ständiga 
människorättsbrotten och kräva att företaget 
gör något åt saken. Ditt namn inkluderas 
dessutom på den lista som ska överlämnas till 
TCCC. 

Om du redan skrivit till företaget tackar vi dig. 
Om ditt förbund har en hemsida, ett nyhetsbrev 
eller är verksamma i sociala medier är det 
viktigt att de innehåller information om 

kampanjen. Och berätta om kampanjen för dina 
vänner, anhöriga och fackliga kamrater. 

IUL-anslutna FSBMM:s medlemmar i 
Indonesien organiserade en protestaktion på 
Coca-Cola Amatils fabrik i Pasuruan 7/12 2019 
och krävde att de fackliga ledarna Atra Narwanto, 
Lutfi Arifiyanto, Danies Andriadi och Jamaludin 
ska återanställas och arbetsgivaren förhandla i 
god tro med de fria och demokratiska facken på 
Coca-Cola Amatil. 

RadioLabour sände en intervju med IUL som 
berättade om Coca-Colas rättighetsbrott i 
Indonesien, Haiti, USA och Irland. Lyssna på 
intervjun här. 

Coca-Colas ikoniska jullastbilar hade lite svårt att 
ta sig fram i jultrafiken i år. I Storbritannien fick 
turnéns prestigefyllda avslutande besök på 
Londons O2-arena ställas in på grund av 
planerade protester. Och på den mest berömda 
julmarknaden i Schweiz – den i Montreux – 
informerades kunderna om Coca-Colas brott mot 
arbetstagarnas rättigheter i Haiti, Indonesien, 
Irland och USA. 

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

IUL-förbund som representerar anställda på 
Coca-Cola European Partners (CCEP) i 
Belgien organiserade aktioner i protest mot 
CCEP:s senaste omstruktureringsplan. Fack-
medlemmar stoppade lastbilstrafiken till och från 
fabriker i Antwerpen, Ghent, Chaudfontaine, 
Hasselt och Heppignies. CCEP har meddelat att 
132 jobb försvinner när två lager läggs ner. Det 
är 27:e gången CCEP omstrukturerar verksam-
heten i Belgien de senaste åren. Arbetsgivaren 
vill ta in ny arbetskraft som kommer att få sämre 
betalt än arbetarna som sparkas.  

Efter tre dagars stridsåtgärder 18-20/12 2019 har 
IUL-förbunden tecknat ett avtal och strejken 
avblåsts. Avtalets innehåll finns här (på 
engelska).  

Efter tre års förhandlingar har IUL:s europeiska 
regionorganisation EFFAT och Coca-Cola 
European Partners (CCEP) äntligen tecknat ett 
avtal om inrättande av ett europeiskt 
företagsråd. CCEP är verksamt i tolv europeiska 
länder, har 23 000 anställda och är den största 
Coca-Cola-tapparen globalt räknat i intäkter. 
Avtalets innehåll finns här (på engelska). 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

Bryggeriavdelningen  

Bryggeriavdelningens nya 
webbplats 

Webbplatsen www.beerworkers.org är inte 
längre aktiv. Den nya adressen till IUL-nyheter 
för ölanställda är: www.beerworkers.online.  

Webbplatsen är flerspråkig. Här finns nyheter 
för ölanställda på engelska, franska, spanska 
och tyska. Besök den nya hemsidan och ändra 
bokmärket i din webbläsare. Berätta om 
www.beerworkers.online på fackmöten och 
informera om den på gräsrotsnivå bland 
medlemmarna. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Arbetarna på AB InBevs Budweiserfabrik i 
Sonepat i Indien fortsätter kämpa för rättigheter 
och erkännande. De har demonstrerat utan 
avbrott i 700 dygn, påhejade av ett växande 
antal fast anställda arbetare på fabriken. 

Arbetsgivaren vägrar fortfarande att återanställa 
trakasserade fackmedlemmar och förtroende-
valda, bland annat HBLMU:s ordförande och 
generalsekreterare. Företaget vill inte 
avtalsförhandla trots att facket faktiskt har 
bevisat för delstatens arbetsmarknads-
departement att en majoritet av arbetarna är 
medlemmar och att det därför uppfyller alla 
lagens krav. Arbetsgivaren väljer att fortsätta 
med sina trakasserier istället för att erkänna 
arbetarnas och deras fackförenings rättigheter.  

Om du inte redan skickat ett solidaritetsbrev till 
arbetarna och deras familjer ska du klicka här 
(på engelska) och säga åt AB InBev att sluta 
bryta mot rättigheterna på fabriken i Sonepat. 
Webb-uppropet finns på engelska, franska, 
spanska, ryska, tyska och holländska.  

IUL-förbund som företräder AB InBev:s 
anställda på fabrikerna i Jupille, Hoegaarden 
och Leuven i Belgien genomförde aktioner 
första veckan i januari. Relationerna med 
arbetsgivaren har varit ansträngda på grund av 
bristande dialog och felaktiga lönebesked. IUL-
förbund har berättat att löneadministrationen på 
bryggerijättens belgiska dotterbolag fjärr-
hanteras från Indien vilket har lett till otaliga fel i 
de anställdas löner. Efter att protesterna 
trappades upp och lastbilstrafiken stoppades 
vid grindarna till AB InBev:s bryggerier nådde 
IUL-förbunden och arbetsgivaren en princip-
överenskommelse om anställningstryggheten 

6/12 2019. Överenskommelsen gäller i fem år. 
Läs mer här (på engelska).  

TCB Beverages – Gilde-bryggeriet 
burcu.ayan@iuf.org 

Tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG vidtar 
rättsliga åtgärder mot företagsledningen på 
Gilde-bryggeriet. NGG drar bryggeriet inför rätta 
för att det delat upp företaget för att på så vis 
hindra medbestämmanderådets arbete.  

En lönetvist har också pågått på bryggeriet i flera 
månader. I slutet av november röstade arbetarna 
för att strejka. Efter att ha strejkat i 97 timmar 
vecka tre strejkade arbetarna igen 26 januari. Det 
var 13:e gången! 

Skicka solidaritetsbrev och foton till 
burcu.ayan@iuf.org på IUL:s sekretariat så 
vidarebefordrar vi dem till de strejkande NGG-
medlemmarna.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Det årliga mötet mellan IUL och Sodexo hölls i 
Paris 23/1. Det internationella ramavtalet mellan 
Sodexo och IUL – som garanterar de anställdas 
rätt att gå med i facket och avtalsförhandla – 
tecknades 2011. Men nordamerikanska med-
lemsförbund bemöts ofta med fientlighet av 
företaget under organiseringskampanjer. IUL och 
medlemsförbunden tror att detta beror på att 
Sodexos chefer och arbetsledare inte fått lära sig 
vad avtalet innebär och hur de ska hantera 
facklig organisering. Medlemsförbunden bekräf-
tade att det finns positiva undantag där avtalet 
tillämpas men skillnaderna är mycket stora. 
Mötet beslutade att det behövs en plan för 
genomförande av ramavtalet i Nordamerika och 
det bör prioriteras i vårt arbete den närmaste 
tiden. 

Man diskuterade vad som ska ske härnäst i 
tillämpningen av avtalet om sexuella trakasserier, 
med planerade insatser i Storbritannien. ILO-
konvention 190 är nu normgivande för vårt arbete 
mot könsbaserat våld, och IUL tackade Sodexo 
för att de tillsammans med andra franska 
arbetsgivare lobbat för att anta konventionen. IUL 
bad Sodexo fundera över hur våld i hemmet 
påverkar arbetsplatsen och påpekade att frågan 
måste diskuteras vidare och en policy utformas.  

Sodexo presenterade sin mångfaldsstrategi med 
särskild tonvikt på att stoppa diskriminering mot 
HBTQI-personer. IUL och Sodexo lovade att titta 
närmare på ett framtida samarbete om HBTQI-
personers rättigheter. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.online/
http://www.beerworkers.online/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
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
http://www.iuf.org/w/?q=node/7237
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Cateringavdelningens styrgrupp 

IUL:s cateringavdelnings styrgruppsmöte – som 
föregick mötet mellan IUL och Sodexo – 
handlade om erfarenheter av att förhandla med 
arbetsgivaren om införandet av digital teknik. 
När ny teknik införs ställs medlemsförbunden 
inför eventuell jobbslakt, omorganisationer och 
ändrade kompetenskrav, ökad arbetsbelastning 
när jobben blir färre eller tekniken mer 
komplicerad, ökad övervakning av personalen, 
arbetsmiljöproblem och försämrad anställnings-
trygghet. På mötet med IUL höll Sodexo en 
presentation om frågan och framhöll företagets 
satsning på utbildning inte minst vad gäller 
digital teknik. IUL underströk att Sodexo och 
andra arbetsgivare är skyldiga att förhandla 
med IUL-förbunden om införandet av digital 
teknik.  

I mars kommer IUL att informera arbetstagar-
företrädarna i Compass’ europeiska företags-
råd om frågan.  

Styrgruppen var medveten om den digitala 
teknikens effekt på andra IUL-sektorer. Frågan 
ska diskuteras på nästa möte i HRCT-
fackgruppens styrelse. Kontakta 
james.ritchie@iuf.org för mer information. 

MEJERI  
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

På IUL:s och Arla Foods’ möte i december i 
Köpenhamn diskuterades företagets och IUL:s 
förslag till ett samförståndsavtal för att styra upp 
den formella dialogen. Olika ståndpunkter 
stöttes och blöttes. Framsteg gjordes och 
parterna har presenterat nya dokument för 
varandra sedan mötet. När ett avtalsförslag är 
klart kallas IUL-förbund med medlemmar på 
Arla till ett möte för att ratificera avtalet. Målet är 
att samförståndsavtalet ska vara färdigt första 
halvåret 2020. 

Arla Foods och IUL diskuterade också 
tillämpningen av det nyligen tecknade avtalet 
om skydd mot sexuella trakasserier. ILO-
konvention 190 är nu globalt normgivande i vårt 
arbete mot sexuella trakasserier, och företaget 
uppmärksammades på de vidare konse-
kvenserna av könsrelaterat våld, inklusive våld i 
hemmet, för arbetsplatsen.

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
sarah.meyer@iuf.org 

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 

I september 2019 godkände IUL:s livsmedels-
förädlingsavdelnings styrgrupp ett förslag 
rörande delsektorn för kakaomalning/ 
chokladförädling. Förslaget syftar till att bygga 
upp en internationell facklig organisation längs 
leveranskedjan för choklad på kakaomalningens 
och chokladförädlingens nivåer utan att därför 
göra avkall på våra pågående insatser i andra 
delsektorer inom livsmedelsförädling och/eller 
livsmedelsföretag.  

IUL:s sekretariat har just börjat bygga upp en 
internationell facklig organisation hos kakao-
malaren och chokladförädlaren Barry Callebaut. 
Om ditt förbund har medlemmar på Barry 
Callebaut och vill delta kontaktar ni 
sarah.meyer@iuf.org.  

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

I över 650 dagar har anställda på Cargill som 
sparkades i april 2018 när de försökte bilda en 
fackförening på fabriken i Bursa Orhangazi i 
Turkiet nu kämpat för sina rättigheter. Kampen 
går vidare medan Cargills arbetare i Turkiet 
fortfarande väntar på rättvisa. 

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

IUL och Danone har gemensamt tagit fram en 
affisch som beskriver våra internationella avtal 
med varandra. Affischen sammanfattar viktiga 
delar av de olika avtalen. Den kan även fungera 
som utbildningsmaterial för förtroendevalda och 
medlemmar, så att de lär sig att identifiera 
använda viktiga inslag i avtalen. 

Danone har gått med på att låta affischen visas 
på lämpliga platser i fabriker och kontor enligt 
vad som bestäms lokalt i samtal med arbets-
givaren. Affischen kan också sättas upp på 
fackets anslagstavlor för information till 
medlemmarna. 

Kontakta burcu.ayan@iuf.org på IUL:s 
sekretariat om ni vill att förbundets logga ska 
läggas till på affischen intill IUL:s och Danones 
loggor. Affischen kan tryckas upp eller skrivas ut 
lokalt och finns för tillfället på engelska, spanska, 
franska, holländska, polska och ryska. Kontakta 
burcu.ayan@iuf.org på IUL:s sekretariat om ni vill 
ha affischen översatt till ytterligare språk. 

mailto:james.ritchie@iuf.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:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/danoneposter-lowres-en.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/danoneposter-es-lowres.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/danoneposter-fr_0.jpg
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/DANONEPOSTER-NL-FNV.jpg
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/danoneposter-pl-lowres.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/danoneposter_ru.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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IUL-anslutna Tekgıda-İş i Turkiet organiserade 
majoriteten av de anställda på Sırma Waters 
verksamhet som köptes av Danone 2013. 
Förbundets ansökan om rätt att avtalsförhandla 
beviljades av arbetsmarknadsdepartementet. 
Men den lokala arbetsgivaren överklagade 
beslutet, vilket är vanligt i Turkiet när företag vill 
motarbeta arbetstagarnas rättigheter. 

Efter förhandlingar mellan IUL och Danones 
koncernledning i Paris och intensiva samtal 
mellan den lokala arbetsgivaren och förbunds-
ledningen drog Sırma Waters tillbaka sin 
överklagan och började förhandla om ett avtal 
med Tekgıda-İş. Efter framgångsrika för-
handlingar tecknades ett avtal i början av 
januari som gäller perioden januari 2020 till 
december 2021. Tekgıda-İş tackar IUL:s 
sekretariat för visat stöd i samband med 
organiseringen av Danone Waters samt för de 
framgångsrika förhandlingarna med Danones 
högsta ledning i Paris.  

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Efter en rad strejker och andra stridsåtgärder 
förhandlade belgiska IUL-förbund i slutet av 
2019 fram en omfattande social handlingsplan 
för 178 arbetare som blir övertaliga på 
Mondelēz’ fabrik i Herentals när tre 
produktionslinjer flyttas till andra platser.  

Cadburyfacket CPPEU i Pakistan – som är 
IUL-anslutet genom pakistanska livsmedels-
arbetarfederationen PFWF – firar att de säkrat 
51 ytterligare fasta jobb för arbetare som länge 
varit tillfälligt anställda på Mondelēz Pakistan. 
Tolv arbetare på Mondelēz’ Tangfabrik och 39 
på företagets konfektyrfabrik i landet har nu 
fasta anställningar tack vare fackets kontinuer-
liga kamp mot osäkra anställningar på 
Mondelēz Pakistan. 

Facket tackar PFWF och IUL-förbund världen 
över för solidariskt stöd.  

Första kollektivavtalet på Mondelēz Egypten 

IUL-anslutna facket på Mondelēz’ anläggning i 
Alexandria i Egypten bildades efter en stor 
tvåårig internationell konflikt som slutade i 
facklig triumf i augusti 2014. Med hjälp av den 
solida grund för fackliga rättigheter som 
byggdes upp under IUL-kampanjen blev 
fackföreningen i april 2018 det första officiellt 
registrerade fria facket i Egyptens privata 
sektor.  

Den 23/1 2020 tog fackföreningen ännu ett 
viktigt steg och undertecknade det första 
kollektivavtalet på Mondelēz Egypten. Avtalet 
är visserligen tämligen blygsamt men säkrar 

bättre pensionsförmåner, höjer kvaliteten på och 
breddar täckningen för sjukförsäkringen samt ger 
ett antal ytterligare ekonomiska förmåner. Avtalet 
som gäller till slutet av 2022 omfattar även 
Mondelēz’ två övriga fabriker i Egypten. Den 
fackliga förhandlingsgruppen fick stöd och 
utbildning av IUL:s sekretariat. 

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

Som vi berättade i förra numret av TNF-info har 
Nestlés ledning hittills inte lyckats garantera att 
de anställda i USA har tillgång till sina rättigheter 
utan arbetsgivarens inblandning. Efter mötet i 
november 2019 mellan IUL:s generalsekreterare 
Sue Longley och Nestlé Amerikas vd Laurent 
Freixe ska nu IUL:s ordförande och biträdande 
generalsekreterare träffa ledningen för Nestlé 
Nordamerika och försöka få till stånd ett bättre 
bud rörande ”arbetsgivarneutralitet” under 
medlemsförbundens organiseringskampanjer.  

Resultatet återrapporteras till det globala IUL-
team som träffar Nestlés koncernledning i mars 
och läggs till grund för strategin och innehållet för 
det mötet. 

Förhandlingarna för en lösning av problemen i 
samband med omstruktureringen av säljarkåren i 
Ryssland har gått framåt men är ännu inte 
avslutade. En sak som återstår att lösa är fackets 
rätt att förhandla åt alla de medlemmar som 
godkänt det som sin företrädare.  

IUL och medlemsförbunden i Nestlés europeiska 
företagsråd NECIC fortsätter stödja schweiziska 
IUL-förbundet UNIA i kampen för erkännande på 
Nespresso. Framstegen rörande att få fackligt 
tillträde till de anställda och föra deras talan i 
klagomål – inte minst gällande arbetstider – har 
stannat av trots företagets försäkringar på förra 
NECIC-mötet. IUL:s sekretariat har lyft frågan på 
koncernnivå å medlemsförbundets vägnar och 
fortsätter att driva frågan vidare på IUL:s och 
Nestlés globala möte om så behövs.  

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 – för att han 
skulle ha förtalat hotelledningen på Facebook 
och WhatsApp. Trots att IUL uppre-pade gånger 
bett Accors globala ledning att ingripa har 
företaget inte gjort något för att se till att han 
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återanställs. Den 20/11 2019 uppmanade IUL 
medlemsförbunden att mobili-sera sina 
medlemmar och ställa sig bakom kravet på 
återanställning av Husni Mubarok. 

Intercontinental Hotels Group 
(IHG) 
massimo.frattini@iuf.org 

Anställda på Intercontinental Hotel Dieu i 
Marseille har med stöd från FDS-CGT strejkat 
sedan 15/11 2019 i protest mot usla löner, 
obetald övertid och underbemanning. 
Marseilles stad gav jättelika franska fastighets-
fondsförvaltaren Axa REIM ett 99-årigt 
hyresavtal på anläggningen. Axa REIM har i sin 
tur anlitat IHG Marseille – som ägs av 
Intercontinental Hotels Group – för att förvalta 
hotellet, inklusive bemanningen. De hutlösa 
krav och vinstmål som formuleras i det 
ekonomiska arrangemanget mellan staden och 
IHG gör det emellertid omöjligt att ge de 
anställda hyggliga villkor. Facket anser att 
situationen kan karakteriseras som missbruk av 
utkontraktering (délit de marchandage), vilket är 
straffbart i fransk lag. IUL mobiliserar nu 
internationellt stöd för facket på hotellet.  

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

Marriottanställda i hela Afrika har uppmanat 
vd:n för världens största hotellföretag att med 
IUL börja diskutera ett avtal om globala 
åtgärder för att bekämpa sexuella trakasserier i 
hotellsektorn. Företrädare för IUL:s afrikanska 
region och strategiska ledningsgrupper 
överlämnade ett upprop till direktören för 
Sheraton Tunis 4/12. Initiativet till detta togs på 
ett IUL-möte för förtroendevalda från Marriott i 
Conakry i Guinea tidigare under 2019, där 
deltagarna beslutade att publicera kravet och 
sprida det på Marriott-hotell över hela Afrika. På 
mötet med direktören för Sheraton Tunis 
underströk IUL-företrädarna att enda sättet för 
Marriott att bekämpa trakasserier på sina hotell 
är genom förhandlingar med facken som 
representerar personalen.  

I Guinea ska de anställda på Sheraton Grand 
Conakry – landets största hotell – rösta i 
fackliga val för första gången 11/2. Valet är ett 
resultat av en organiseringskampanj från IUL-
anslutna FHTRC-ONSLG, med aktivt stöd från 
UNITE HERE och IUL:s sekretariat. 
Medlemsförbund informeras om utvecklingen. 

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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