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CORONAKRISEN 
Senaste nytt och information från IUL 
och medlemsförbunden om förbun-
dens och företagens åtgärder med 
anledning av coronapandemin finns 
på vår speciella webbsida 

COVID-19: INFORMATION OCH 
RESURSMATERIAL FÖR IUL-FÖRBUND 

Webbadressen är: 

www.iuf.org/Covid19 

Coronaproblematiken speglas i rapporter-
na från alla IUL-sektorer i detta nummer 
av TNF-info. 

 

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 OCH SKICKA ETT 
BREV (på engelska) till Coca-Colas vd och 
styrelseordförande James Quincey och kräv att 
de gör något åt saken.  

Business & Human Rights Resource Centre 
(BHRRC) har publicerat IUL:s kritik av Coca-
Colas agerande beträffande företagets farliga 
angrepp på vårt medlemsförbund i Filippinerna, 
som anklagades för ”kommunism” och vars 
ledare nu riskerar att utsättas för våld. Coca-Cola 
visar med sitt agerande att de helt struntar i att ta 
itu med de huvudsakliga anklagelserna. 
Koncernledningens vägran att på allvar utreda 
fakta ledde också till att BHRRC:s läsare fördes 
bakom ljuset. Meningsutbytet mellan IUL och 
Coca-Cola finns på BHRRC:s hemsida (på 
engelska). 

 

http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/Covid19
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1152
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1152
https://www.business-humanrights.org/en/philippines-union-denounces-police-meeting-at-coca-cola-plant-union-leader-later-threatened-company-says-allegations-without-merit#c203083
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Berätta om vår kampanj på förbundets 
hemsida, i sociala medier, nyhetsbrev och 
samtal med medlemmarna. 

IUL-medlemmar i Filippinerna blev dessutom 
nyligen tillsagda att det finns en ”internationell 
hastighetsbegränsning på 60 km/h för Coca-
Colas utkörare” och att dryga böter väntar den 
som kör fortare än så. IUL:s sekretariat 
skickade genast ut en rundfråga till våra Coca-
Cola-förbund för att ta reda på vad som faktiskt 
gäller. Av svaren framgår att det inte finns 
någon internationell hastighetsbegränsning i 
företaget och att den filippinska arbetsgivaren 
medvetet vilselett de anställda och facket för att 
kunna hota dem med godtyckliga 
disciplinåtgärder.  

IUL:s sekretariat, region Asien och Stilla havet 
samt vårt medlemsförbund i Filippinerna tackar 
medlemsförbund i Belgien, Tyskland, Turkiet, 
USA, Kanada, Argentina Guatemala Ghana och 
Benin för deras snabba svar.  

I en intervju med CNBC (på engelska) som 
främst avsåg att lugna finansmarknaden om 
coronapandemins inverkan på Coca-Colas 
verksamhet sa vd James Quincey följande: ”Vi 
har absolut inte börjat omstrukturera några jobb 
och har inga planer på att göra det. Vi vill 
behålla vår kvalificerade arbetskraft eftersom vi 
tror på en återhämtning.”  

När TCCC offentliggjorde sin första 
människorättsrapport 2018 publicerade IUL en 
detaljerad kritik som pekar ut rapportens fel och 
brister. Precis som i människorättsrapporten 
2018 är det i intervjun med CNBC oklart vem 
vd:n syftar på med sitt ”vi”. I allmänhetens ögon 
ser det ut som att jobben garanteras för alla 
700 000 personerna i Coca-Cola-systemet. 
Men fast han hänvisar till TCCC och deras 
tappare (”Coca-Cola-systemet”) i intervjun är 
det faktiskt möjligt att han endast menar de ca 
40 000 som är direkt anställda av TCCC. Om 
han å andra sidan verkligen menar att han 
garanterar att det inte blir några uppsägningar 
ens hos tapparna så är det ytterligare ett 
exempel på hur TCCC väljer och vrakar bland 
de frågor de ”kontrollerar” i produktions-
systemet – och var de måste böja sig för 
tapparnas hugskott, vilket tydligen gäller de 
problem kring mänskliga rättigheter som IUL 
velat diskutera de senaste tre åren. 

Mejla burcu.ayan@iuf.org och berätta om 
tappare trots detta kommer med uppsägningar, 
omstruktureringar eller andra åtgärder som på-
verkar Coca-Cola-systemets anställda negativt.  

 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Den 20/3 2020 meddelade PepsiCo att de i 
samband med coronapandemin erbjuder 
samtliga anställda i USA bättre förmåner och 
extrakompensation åt dem som tillverkar, 
transporterar och säljer deras produkter. 
Förmånerna för anställda i USA beskrivs i detalj i 
ett pressmeddelande från PepsiCo (på 
engelska). Mejla burcu.ayan@iuf.org på IUL och 
berätta hur företagets åtgärder och förmåner 
riktade till anställda på din anläggning och/eller i 
ditt land ter sig i jämförelse med paketet i USA. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org  

Slutsatserna och åtgärds-
förslagen från IUL:s inter-
nationella konferens för 
bryggerifack – som hölls under tre dagar i 
oktober 2019 – kan beställas från IUL genom att 
kontakta burcu.ayan@iuf.org.  

Förtroendevalda från 26 förbund i 22 länder 
samlades på mötet. För att säkra kontinuerlig 
samordning och ömsesidigt stöd bytte de 
kontaktuppgifter med varandra, inklusive 
mobilnummer. IUL:s sekretariat har skapat 
WhatsApp-grupper på engelska, franska och 
spanska för att stärka kommunikationen och 
informationsutbytet mellan medlemsförbund som 
företräder bryggerianställda. Mejla ditt eget eller 
någon annan förtroendevalds eller medlems 
mobilnummer till burcu.ayan@iuf.org för att gå 
med i de språkbaserade WhatsApp-grupperna. 
Uppge på vilket eller vilka språk ni vill delta. 

Medlemmarna i ölsektorn beslutade också att 
informera IUL:s sekretariat om framgångsrika 
organiseringskampanjer och avtalsförhandlingar, 
förbättrade arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor, 
omstruktureringar, angrepp på rättigheter och 
arbetsvillkor och andra ärenden som påverkar 
medlemmar som är bryggerianställda. Denna 
information och uppdateringar om bryggeri-
företagens åtgärder för att skydda de anställdas 
hälsa och säkerhet under coronakrisen kommer 
att publiceras på www.beerworkers.online (på 
engelska) och spridas till IUL:s medlemsförbund i 
bryggerisektorn. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Arbetarna på AB InBevs Budweiserfabrik i 
Sonepat i Indien fortsätter kämpa för rättigheter 
och erkännande. IUL:s sekretariat uppdaterar 
kontinuerligt medlemsförbunden, allmänheten 
och de etiska investerarna om de ständiga 

https://www.cnbc.com/2020/03/24/coronavirus-coca-cola-ceo-says-supply-chain-is-creaking.html
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.pepsico.com/news/press-release/pepsico-to-provide-enhanced-benefits-to-all-us-employees-and-additional-compensa03202020
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.online/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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brotten mot de mänskliga rättigheterna på 
fabriken i Sonepat.  

Om du inte redan gjort det ber vi dig skicka ett 
brev till företaget och ställa dig bakom 
arbetarna och deras familjer. En namninsamling 
finns på webben på engelska, franska, 
spanska, ryska, tyska och holländska.  

En viktig del av kampen handlar om uppsäg-
ningen av HBLMU-fackets generalsekreterare 
Deshraj som beskylldes för att ha hotat en 
arbetsledare. Han frikändes till slut på samtliga 
punkter i en dom nyligen.  

Tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG:s 
regionkontor och medbestämmanderådet på 
Beck & Co:s bryggeri i Bremen hade bjudit in 
förtroendevalda från Sonepat till sitt med-
bestämmanderådsmöte i mars för att organi-
sera en rad solidaritetsaktioner. På grund av 
coronakrisen har detta skjutits upp till senare i 
år. IUL:s sekretariat och HBMLU i Sonepat 
tackar NGG:s företrädare för deras stöd.  

Den 5/2 demonstrerade IUL-förbundet STIBYS i 
Honduras utanför fabriksgrindarna till 
Cervecería Hondureña SA – ett dotterbolag till 
AB InBev – i San Pedro Sula. STIBYS 
protesterade mot upprepade brott mott 
kollektivavtalet som tecknades 2017. Carlos 
Humberto Reyes – ordförande för STIBYS och 
medlem i IUL:s latinamerikanska regionstyrelse 
– pekade ut marknadsföringen av produkter av 
Cervecería Hondureña till extremt låga priser 
på stormarknader som en central faktor med 
negativa följder för jobben och försörjnings-
möjligheterna för anställda på säljavdelningen. 

IUL:s sekretariat har tagit fram en global 
uppdatering om AB InBev med exempel på 
aktuella kampanjer och framgångsrika avtals-
förhandlingar. Uppdateringen har använts av 
IUL:s regionkontor i Asien och Stilla havet i det 
uppsökande arbetet med nya AB InBev-fack i 
regionen och kan beställas från IUL via 
burcu.ayan@iuf.org.  

AB InBevs och EFES’ samrisk-
företag 
burcu.ayan@iuf.org  

På AB InBevs och EFES’ bryggeri i Tjernihiv i 
Ukraina beordrades ett antal anställda före 
coronakrisen att infinna sig på fabriken 10-20 
minuter innan skiftet började för att gå på 
produktionsmöten, vilket i praktiken innebar 
obetalt arbete. IUL-anslutna AIWU bad IUL:s 
sekretariat att höra med medlemsförbund med 
anställda på AB InBev i Europa och på EFES i 
Turkiet om liknande rutiner finns på deras 
anläggningar. Arbetarna på AB InBevs fabriker i 

Belgien, Tyskland och Nederländerna får 
övertidsersättning om de arbetar före skiftets 
början. I Turkiet är det på grund av lagar och 
kollektivavtal inte möjligt för företaget att bete sig 
som i Ukraina. Utifrån detta ska nu AIWU 
förhandla om en lösning med arbetsgivaren på 
fabriken i Tjernihiv så snart karantänen på grund 
av coronapandemin lyfts.  

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

I Nederländerna har medlemmar i IUL-anslutna 
FNV mot bakgrund av hotande stridsåtgärder 
tecknat ett nytt kollektivavtal med Heineken. 
Arbetarna godkände en strukturell löneökning på 
7,5 % över två år. Parterna kom dessutom 
överens om yrkesklassifikationer och en 
prestationsbonus som nu även omfattar alla 
tillfälligt anställda som jobbat på Heineken i minst 
ett år. Läs mer här (på engelska).  

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

Gilde-bryggeriets ledning har lockoutat delar av 
företagets anställda (läs mer i TNF-info nr 44). 
Företaget har dessutom offentliggjort namnen på 
de strejkande, vilket inte bara äventyrar 
grundläggande rättigheter på arbetsplatsen utan 
också bryter mot den lagstadgade rätten till 
personlig integritet i Tyskland.  

NGG och medlemmarna på bryggeriet kräver nu 
att arbetsgivaren åter börjar förhandla i god tro 
om ett kollektivavtal. De kräver också att 
företaget ska sluta använda sitt tudelade 
lönesystem. IUL:s sekretariat har bett bryggeri-
avdelningens medlemmar att visa solidaritet 
genom att skicka solidaritetsbrev till arbetarna via 
NGG:s regionkontor. NGG och medlemmarna på 
Gilde-bryggeriet tackar IUL och följande 
medlemsförbund för visat stöd: HBLMU-Indien, 
PFWF-Pakistan, UNIFOR-Kanada, BIU-
Bermuda, Teamsters-Nordamerika, PRO-GE-
Österrike, Solidarnosc-Polen, AIWU-Ukraina och 
Ryssland, Novoprof-Ryssland, Tekgıda-İş-
Turkiet, CCOO Industria-Spanien, Kommunal-
Sverige, IUL:s latinamerikanska region, GTAWU-
Grenada, AVC-CSC-Belgien, och IUL:s japanska 
samordningsråd.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Många industricateringkontrakt har sagts upp 
eller skjutits på framtiden under coronapandemin. 
Flygbolagen upprätthåller endast minimala 
tjänster. Hundratusentals anställda inom flyg-
catering har permitterats. 

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
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7343
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org


 4 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

IUL ska kontakta Compass’ koncern-hr om 
coronapandemin så hör av er om vi kan hjälpa 
till. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s sekretariat för veckovisa samtal med 
Sodexos koncernledning under coronakrisen. 
Diskussioner har förts kring bland annat att 
rädda jobben, omplaceringar, återanställningar 
och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i 
samhällskritiska branscher som vården och 
livsmedelsindustrin. Medlemsförbund som vill 
lyfta frågor med företaget ska kontakta 
james.ritchie@iuf.org. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
IUL håller på att ta fram en handledning om 
säkerhet, inkomst- och jobbskydd under 
coronapandemin för förbund inom livsmedels- 
och dryckesindustrin. Sekretariatet har också 
fått förfrågningar om mejeriinriktad säkerhets-
information under pandemin. Medlemmarna i 
IUL:s mejeriavdelnings styrgrupp har upp-
manats att skicka företagsspecifika uppgifter 
om åtgärder i samband med coronakrisen, inte 
minst resultatet av eventuella förhandlingar och 
samtal mellan medlemsförbund och trans-
nationella mejerijättar. Uppgifterna kommer att 
sammanställas och spridas. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
sarah.meyer@iuf.org 

Coronaviruset 

IUL-förbund med medlemmar inom 
livsmedelsförädling förhandlar nu om skärpta 
arbetsmiljöåtgärder för att skydda de anställda 
och begränsa coronavirusets spridning. IUL-
förbund har även förhandlat fram löneökningar 
och/eller bonusar för medlemmar inom 
livsmedelsförädling som fortfarande arbetar 
under coronapandemin. IUL:s avdelning för 
livsmedelsförädling hjälper till att i företags-
nätverken sprida information om coronaviruset. 
Om ditt förbund behöver eller vill sprida infor-
mation om coronaviruset vad gäller ett specifikt 
livsmedelsföretag ska ni kontakta IUL:s 
sekretariat.  

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

I Turkiet fick 14 fackligt aktiva sparken från 
Cargills stärkelsefabrik i Bursa-Orhangazi 17/4 

2018 när de försökte bilda ett fack på Cargill i 
Turkiet. I två år har de sparkade arbetarna 
protesterat och krävt att de ska återanställas. 
IUL-förbund med medlemmar på Cargill världen 
över har visat solidariskt stöd i en rad aktioner, 
bland annat genom att tala med eller skriva till 
Cargills ledning eller skicka vykort med krav på 
att de sparkade arbetarna ska återanställas.  

I december 2019 och februari 2020 behandlades 
tolv av de sparkade arbetarnas fall i en turkisk 
tingsrätt. Tingsrättens dom fastställde att åtta av 
arbetarna sparkats på grund av sin fackliga 
verksamhet och att de övriga fyra också sparkats 
utan giltiga skäl. Båda gångerna beordrade 
tingsrätten Cargill att återanställa arbetarna. Det 
turkiska rättssystemet ger emellertid företag ett 
alternativ till återanställning av arbetare som 
sparkas för att de bildar eller går med i en 
fackförening. De kan helt enkelt betala ytterligare 
kompensation. På det området avviker turkisk lag 
från ILO:s rekommendationer som tydligt säger 
att återanställning är rätt påföljd när någon 
sparkats för sin fackliga aktivitet.  

IUL överlämnade därför ett klagomål till OECD:s 
nationella kontaktpunkt i USA i augusti 2018 med 
hänvisning till att Cargill brutit mot OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. Men detta 
ledde inte till något konkret resultat eftersom IUL 
och Cargill inte kunde komma överens om vilka 
problem en eventuell medling skulle hantera.  

IUL:s internationella kampanj i frågan hade 
pausats så att det skulle bli möjligt att förhandla i 
god tro under överinseende av den amerikanska 
nationella kontaktpunkten. När nu förliknings-
processen snart är över kommer IUL att 
återuppta den offentliga kampanjen mot Cargill.  

Arbetarna som sparkades i april 2018 vill 
fortfarande återanställas och kämpar vidare för 
sina rättigheter. Vi behöver nu medlems-
förbundens fortsatta stöd. Kontakta IUL:s 
sekretariat för mer information om hur ditt 
förbund bäst kan stödja vår kampanj.  

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

Den 22/1 2020 meddelade Danone att 
mejerifabriken i Rosenheim i Tyskland läggs ner 
i juli 2021. Den enda orsak som gavs i förbifarten 
i offentliggörandet till företagets anställda var det 
minskade kapacitetsutnyttjandet de senaste 
åren. Enligt IUL:s och Danones avtal från 1997 
om anställning och omstrukturering måste sam-
råd med personalens fackföreningar äga rum och 
åtföljas av dokument där beslutet förklaras och 
syften och orsaker anges. Detta har inte skett. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
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:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/no/Danone/5%201997%20Avtal%20om%20sysselsyttning%20och%20omstrukturering.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/no/Danone/5%201997%20Avtal%20om%20sysselsyttning%20och%20omstrukturering.pdf
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IUL-anslutna tyska livsmedelsarbetarförbundet 
NGG som representerar arbetarna i Rosenheim 
organiserade en demonstration på fabriken för 
att protestera mot nedläggningen och mot att 
Danone inte motiverade beslutet i detalj. 

Under slagordet ”Människor före vinster” 
kämpar nu NGG och medlemmarna på Danone 
i Rosenheim för att rädda varje jobb. En video 
från demonstrationen på tyska finns här och en 
sammanfattning av filmens innehåll på 
engelska finns här.  

Den 20/2 2020 ordnade NGG och medlem-
marna på Danone Rosenheim ännu en 
demonstration vid fabriksgrindarna efter att först 
ha tågat genom stadens gator under slagordet 
”Människor före vinster”. En video från 
demonstrationen finns här. Följ NGG:s kamp på 
kampanjens YouTube-kanal. 

Den 27-28/2 röstade en överväldigande 
majoritet av arbetarna på Danones fabrik i 
Dubois i Pennsylvania i USA ja till att 
representeras av IUL-anslutna BCTGM Local 
19. Det positiva resultatet följde efter ett 
rungande ja till att företrädas av IUL-anslutna 
UFCW på Danonefabriken i Dallas i juni 2019. 
Framgången i Dallas ledde till att ett första 
kollektivavtal tecknades för arbetarna på 
fabriken i oktober samma år. 

Genombrotten i Dubois och Dallas nåddes tack 
vare envis facklig organisering utifrån det avtal 
om arbetsgivarneutralitet rörande fackligt 
tillträde i USA som slöts mellan IUL och 
Danones högsta ledning internationellt och i 
Nordamerika i februari 2019. 

Danone har hanterat coronakrisen i nära 
samråd med många IUL-förbund och i stort sett 
med deras stöd.  

I ett brev 24/3 som enligt uppgift till IUL 
skickades till samtliga Danoneanställda i hela 
världen garanterar vd Emmanuel Faber 
följande:  

 Jobben och 100% av intäkterna skyddas i 
tre månader för alla Danones drygt 100 000 
anställda i hela världen. 

 Bonusar för yrkesverksamma i första ledet. 

 Garanterad hälso- och sjukvård och 
barnomsorg för Danones anställda världen 
över. 

 250 miljoner EUR för att skydda 15 000 
småföretag i Danones livsmedelskedja. 

IUL-förbunden och sekretariatet följer 
tillämpningen av dessa garantier. 

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

I slutet av februari 2020 ställde Jacobs Douwe 
Egberts’ ledning ett ultimatum till de ca 300 
arbetarna på fabriken i Banbury i Stor-
britannien: anställningsavtalen skulle sägas upp 
och den som inte accepterade de ospecificerade 
nya villkoren ansågs ha sagt upp sig: om det inte 
passade fick man gå. De allra flesta av de 300 
arbetarna tillhör IUL-anslutna Unite the Union. 

Med solidariskt stöd från IUL och våra förbund 
med medlemmar på JDE/JAB Holding 
kampanjade Unite the Union mot företagets 
planer på att ensidigt sparka hela personalen och 
sedan återanställa dem som gick med på sämre 
lön och villkor. Den 11/3 godkände JDE och 
Unite the Union ett gemensamt uttalande där 
JDE drar tillbaka planen och går med på 
förhandlingar fram till oktober 2020. Ytterligare 
stöd kan eventuellt behövas beroende på vad 
förhandlingarna leder till. 

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

Sedan IUL avslöjade att Perfetti van Melle 
använde barnarbetare i Gazipur i Bangladesh har 
barnen försvunnit från fabriken. En del har visat 
sig arbeta i närbelägna fabriker. PvM vägrar att 
diskutera lämpliga åtgärder för att komma till 
rätta med de skador de åsamkats när de jobbade 
på PvM, bland annat utebliven skolgång eller 
praktik. 

Kampanjen mot Perfetti van Melle riktas nu 
därför in på hjälpåtgärder för barnen som förut 
jobbade på fabriken i Gazipur. IUL-förbund har 
stött den pågående kampanjen mot barnarbetet 
på fabriken i Gazipur och för att Perfetti van 
Melle tillsammans med IUL ska besluta om 
åtgärder för att kompensera barnen för den 
skada som vållats dem. Om ditt förbund inte 
redan stödjer kampanjen men vill göra det 
kontaktar ni sarah.meyer@iuf.org.  

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

Förhandlingarna om de anställdas tillgång till sina 
rättigheter på Nestlés anläggningar i USA har 
brutit samman. Knäckfrågorna handlar om 
bestämmelser rörande företagets kommunikation 
under organiseringskampanjer och att facket inte 
får tillträde till personalen för att erbjuda fack-
medlemskap utan att arbetsgivaren lägger sig i. 

IUL och våra nordamerikanska medlemsförbund 
överväger nu vad vi ska göra när coronakrisen är 
över. Nestlés koncernledning har upprepade 
gånger informerats om att detta brott mot 

https://www.youtube.com/watch?v=QDFibniMc_s
http://www.iuf.org/w/?q=node/7353
https://www.youtube.com/watch?v=BcSEGTvC2No
https://www.youtube.com/channel/UChh1-MO_2JwhiiteF7HIocw
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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respekten för arbetstagarnas rättigheter i USA 
är en global fråga som angår alla våra 
medlemsförbund. IUL håller medlems-
förbunden informerade om framtida aktiviteter 
och eventuella vädjanden om solidaritet.  

Efter att IUL:s och Nestlés ordinarie globala 
möte sköts på framtiden på grund av de 
rådande reserestriktionerna träffade IUL:s 
generalsekreterare och biträdande general-
sekreterare företrädare för Nestlés koncern-
ledning via en videokonferens. 

Dagordningen bestod av sammanbrottet i 
förhandlingarna i USA och företagets och 
medlemsförbundens reaktioner på corona-
pandemin. Företaget har i allmänhet reagerat 
adekvat på coronakrisen och IUL är i kontakt 
med medlemsförbunden för att säkra att 
företaget lever upp till koncernledningens löften 
lokalt. IUL deltar dessutom i det europeiska 
företagsrådets regelbundna telekonferenser om 
coronakrisen.  

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

IUL:s krav under ”extraordinära 
händelser” 

IUL har skissat på krav för hotellsektorn, som vi 
anser kan vara användbara i förhandlingar om 
åtgärder för att skydda jobben och hälsan för 
hotellanställda. Klicka här (på engelska) för att 
se våra krav på regeringar och arbetsgivare. 

Club Med 
massimo.frattini@iuf.org 

På det europeiska företagsrådets särskilda 
kommittés möte 27/3 informerade koncern-
ledningen facken om att samtliga Club Meds 
anläggningar världen över stängs för kundernas 
och personalens säkerhets skull. Korttids-
ersättningar har införts för anställda med 
franska anställningsavtal och övrig personal 
kommer att omfattas av de åtgärder som gäller 
enligt lokal lagstiftning. Gränsstängningar har 
lett till att en del anställda inte kan ta sig till sina 
hemländer. De får nu istället mat och husrum 
och psykologhjälp på Club Meds anläggningar. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

96 % av personalen på Marriott Sheraton 
Grand Conakry i Guinea – landets största 
hotell – röstade ja till att bilda fackförening och 
valde styrelse. Anställda på det femstjärniga 
hotellet började organisera sig fackligt eftersom 
lönerna var dåliga, övertiden var obetald och de 

saknade sjukförsäkring. Sheraton-arbetarna 
kontaktade IUL-anslutna Fédération de 
l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, du 
catering et des branches connexes (FHTRC) och 
i mars 2019 inleddes den långdragna process 
som nu slutförts med den framgångsrika 
omröstningen 11/2. Hotelledningen försökte hela 
tiden på olika sätt stoppa omröstningen. 
Fackföreningen planerar nu att förbättra 
arbetsvillkoren, till att börja med genom att 
förhandla fram ett kollektivavtal. Sedan 
drabbades landet av coronapandemin och 
beläggningsgraden sjönk. På ett möte med 
arbetsgivaren gick fackledningen med på att 
personalen minskas till ett minimum, och 
ackumulerad ledighet används för att garantera 
full lön i mars och april. 

I Uganda har IUL-anslutna HTS-Union förhandlat 
fram en rad åtgärder så att de anställda på hotell 
Sheraton Kampala inte måste sägas upp på 
grund av coronakrisen. Det handlar om allt från 
att stänga våningsplan, restauranger och 
tjänster, till att vissa utkontrakterade tjänster 
istället utförs av hotellpersonalen och att 
outnyttjad betald ledighet används för att få full 
lön. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Tio dagar innan Meliá ansökte om stöd från den 
spanska regeringens tillfälliga permitterings-
system ERTE sparkade företaget runt 200 
anställda i Spanien. Den berörda personalen 
skulle därför varken skyddas eller återanställas 
på Meliá enligt det rådande systemet. IUL 
protesterade i ett brev till Meliás vd, krävde att de 
sparkade skulle återanställas och uppmanade 
företaget att förhandla med facken om åtgärder 
för att mildra den aktuella situationen för all 
personal. 

Företaget skickade då in en formell ansökan till 
ERTE för i princip all sin personal i Spanien, 
8 232 anställda, med hänvisning till ”force 
majeure” och den obligatoriska stängning av alla 
hotell som regeringen beordrat. Företaget 
förhandlade aldrig med de spanska facken om 
sin ERTE-ansökan och kommer liksom andra 
företag helt enkelt att rätta sig efter de regler och 
lagar som formuleras av den spanska 
regeringen. De spanska IUL-förbunden UGT och 
CC.OO uppmanar företaget att förhandla om en 
förbättring av de lagstadgade minimikraven, samt 
att vidta ytterligare åtgärder som till exempel att 
inkludera all personal i ERTE-ansökan oavsett 
anställningsform (fast, säsongsanställd, deltid 
etc). Facken kräver bland annat följande: 

 Alla anställda ska inkluderas, både de på 
hotellen som var öppna vid tiden för den 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-%20Hotels.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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obligatoriska stängningen och de som 
skulle anställas när turistsäsongen började. 

 Kompletterande lön utöver vad den statliga 
a-kassan betalar till arbetstagare i sådana 
här fall.  

 En garanti att alla åtgärder som vidtas nu 
och i framtiden ska syfta till att bibehålla 
både jobbens kvantitet och kvalitet. 

IUL:s KÖTTAVDELNING 
james.ritchie@iuf.org 
De som arbetar vid linjerna för förädling av 
nötkött och fjäderfä är en riskgrupp under 
coronapandemin eftersom de står så tätt. 
Medlemsförbund har kontrollerat arbetsvillkoren 
och förhandlar med arbetsgivarna efter behov 
för att säkra att arbetarna kan skydda sig själva 
och minimera risken för att smittas av covid-19 
på jobbet eller vid resor till och från 
arbetsplatsen.  

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

Anställda på JBS’ anläggningar i Forquilhinha 
och Nova Veneza i den brasilianska delstaten 
Santa Catarina möttes med brutalt våld när de 
protesterade mot företagets beslut att hålla 
produktionslinjerna öppna utan adekvat skydd 
mot coronasmitta.  

1 000 arbetare la ner jobbet på JBS-ägda Moy 
Park-anläggningen i Portadown i Nordirland 
när företaget struntade i att säkra arbetsmiljön. 
Unite the Unions medlemmar tog upp arbetet 
igen efter att säkerheten förbättrats. IUL stödjer 
Unite i kampen för två meters avstånd mellan 
arbetarna vid alla tillfällen i brittiska 
förädlingsanläggningar. Samma avstånd borde 
vara regel inom hela livsmedelsindustrin.

 

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