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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Bananer: 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

IUL:s och COLSIBA:s granskningskommitté 
höll sitt ordinarie möte i Costa Rica 8/4 2014. 
Granskningskommittén fick en rapport från 
Chiquita om det planerade köpet av irländska 
fruktföretaget Fyffes, vilket skulle göra det nya 
företaget ChiquitaFyffes till världens största 
bananleverantör. Affären väntas bli klar under 
2015, även om det finns en möjlighet att den 
ifrågasätts av konkurrenter och 
konkurrensmyndigheter. 

Den fackliga sidan håller ett fortsatt öga på 
planerna för det nya företaget och deras inverkan 
på avtalet med Chiquita och får en ny 
lägesrapport på granskningskommitténs nästa 
möte.  

Den fackliga sidan välkomnade nyheten om att 
Chiquita köpt Tres Hermanas-plantagerna i 
Honduras. Affären kom efter ett drygt år av 
konflikter på plantagerna med den tidigare 
ägaren som vägrade tillåta att ett fritt fack, 
SITRAINBA, organiserade arbetarna och istället 
inrättade en gul fackförening. Efter samtal med 
IUL och samråd med COLSIBA-förbundet 
Festagro beslutade Chiquita att köpa och driva 
de tre plantagerna som idag har döpts om till 
Agrícola Bananera Santa Rita. Alla arbetare har 
återanställts och SITRAINBA kan äntligen börja 
organisera plantagerna på riktigt. 

I samband med konflikten på Tres Hermanas 
ifrågasatte IUL och våra allierade plantagernas 
certifiering från Rainforest Alliance. Rainforest 
Alliance ändrade därefter sina 
certifieringskriterier så att åsidosättande av 
föreningsfrihetskriteriet blev en kritisk 
överträdelse som leder till att certifieringen 
återkallas. Men i fallet Tres Hermanas var 
orsaken till att certifieringen återkallades 
diskriminering mot enskilda personer (en 
överträdelse av kriteriet som gäller ILO:s 
konventioner om likabehandling och icke-
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diskriminering), inte de kollektiva rättigheter 
som avser ILO:s konventioner 87 och 98 om 
föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. 

Granskningskommittén fick även en rapport 
från jämställdhetsunderkommittén om 
utformningen av material (affischer och 
flygblad) som ska användas på arbetsplatser 
för att främja det gemensamma avtalet mot 
sexuella trakasserier. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Möten 2014 för Coca-Cola Workers Alliance 
och PepsiCo/Frito-Lay Union Network: 8-10 
september 2014 i Tunisien. 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-sekretariatet skickade en 
undersökningsgrupp till Swaziland 21-24/2. 
Syftet var att granska problematiken kring 
osäkra anställningar och brott mot fackliga 
rättigheter samt likabehandlingen av de tillfälligt 
anställda på Swaziland Beverages Limited 
(SBL). Till följd av lokala samtal och 
diskussioner med koncernledningen i Atlanta 
har mer än 50 tillfälligt anställda nu fått fasta 
tjänster. Fackföreningen som representerar de 
SBL-anställda förhandlar vidare om 
användningen av tillfällig personal och 
påståendena om att fackligt aktiva hotats med 
diskriminering.  

IUL:s sekretariat har tagit initiativ till en 
minienkät om anställningsformer och 
arbetsvillkor för kylskåpsflyttare, vars uppgift 
är att lyfta tomma läskkylar från lastbilarna och 
in på Coca-Cola-systemets anläggningar. 
Besvara minienkätens frågor nedan och skicka 
svaren till burcu.ayan@iuf.org: 

1. Hur många arbetare har Coca-Cola anställt på 
varje lastbil för att flytta kylarna? 

2. Använder Coca-Cola en outsourcad budfirma för 
att flytta kylarna? Om ja: Hur många arbetare har 
det outsourcade företaget anställt på varje lastbil för 
att flytta kylarna? 

3. Vad har kylskåpsflyttarna för arbetsvillkor? 
Beskriv mer ingående arbetsmiljön och 
arbetsmiljöåtgärderna för kylskåpsflyttarna på Coca-
Cola-bilarna i ditt land. 

Namn: …………………………… 
Förbund: …………………………… 
Befattning: …………………………… 
E-post: …………………………… 
Telefon: ………………………....... 

Nästa möte mellan IUL och TCCC äger rum i 
Atlanta 8/5 2014. Pågående och nya problem 
kring anställningar och rättigheter i 

Asien/Stillahavet, Nord- och Sydamerika och 
Afrika kommer att diskuteras och hanteras på 
mötet. 

Coca-Cola Workers Alliance 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett massmöte i protest mot jobbslakten på Coca-
Cola Amatil i Indonesien arrangerades på en 
Coca-Cola-anläggning i Cibitung i samband med 
ett besök av Coca-Cola Amatils vd Alison 
Watkins 25/3 2014. IUL-förbundet som företräder 
Coca-Colas anställda i Indonesien vill förhandla 
med Coca-Cola Amatil Indonesiens ledning om 
definitionen av de centrala 
anställningskategorierna för alla tjänster i hela 
Coca-Cola Amatil Indonesien och har uppmanat 
företaget att stoppa all outsourcing och alla 
tredjepartsuppdrag. 

IUL och IUL:s europeiska regionorganisation 
EFFAT motsätter sig de ständiga angreppen på 
jobben, balansen mellan liv och arbete och 
arbetstagarnas rättigheter och har uppmanat 
företaget att undvika uppsägningar och stoppa 
outsourcingen och flexibiliseringen av jobb. 
Facken kräver att företaget på allvar ska titta på 
alla de alternativ och motförslag som framlagts 
av europeiska fack. Manifestet finns på flera 

språk här (på engelska). 

Den 25/3 blockerade arbetare entrén till Coca 
Cola Refrescos Bandeirantes’ fabrik i Trindade, 
Goiás, Brasilien. De krävde lika löner på 

fabriken. Läs mer här (på engelska). I Uruguay 

la Coca-Cola-anställda ner arbete i ett dygn 3/4 i 
protest mot diskriminering mot facket och 

lönesänkningar. Läs mer här (på engelska). 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCo försöker krossa en grupp modiga 
arbetare som bildat en fackförening i 
Västbengalen i Indien. 2013 registrerade 
lagerarbetarna på tre anläggningar vars enda 
kund är PepsiCo Frito-Lay sin nya fackförening 
hos myndigheterna. De trakasserades och 
misshandlades av företagets torpeder. Sedan 
avskedades 162 av totalt 170 anställda på de tre 
lageranläggningarna brutalt. Stöd kampanjen och 
klicka här för att skicka ett protestbrev till 

PepsiCo (på engelska). 

IUL har uppmanat medlemsförbunden att i sina 
samtal med PepsiCo be företaget förklara varför 
det sparkat och trakasserat 162 anställda i det 
här försöket att krossa fackföreningen 2013. 
Skicka eventuella svar från PepsiCo till IUL:s 
sekretariat. Vi skulle uppskatta om 
medlemsförbunden själva berättade direkt för 
PepsiCo att IUL och medlemsförbunden kommer 
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att driva en kampanj mot företaget till dess att 
våra krav uppfylls. 

Fack i hela Indien har hållit protestmöten i 
solidaritet med den kamp som förs av PepsiCo- 
och Frito Laysarbetarnas strejkkommitté i 

Kolkata. Läs mer här (på engelska). 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev köpte nyligen Oriental Brewery i 
Sydkorea. På begäran från IUL-anslutna 
KCTWU:s klubb på Oriental Brewery har IUL 
kontaktat AB InBev om att ledningen inte 
respekterar kollektivavtalet på Oriental Brewery.  

IUL har uppmanat AB InBev att engagera sig 
aktivt i de stundande förhandlingarna mellan 
klubben och den lokala ledningen och försäkra 
sig om att de sker i god tro. 
Anställningstrygghet, fackligt erkännande och 
stöd till lokalsamhället var några av de 
viktigaste frågorna. 

Tack vare nationella och internationella 
påtryckningar nåddes ett mer positivt resultat 
med bl a löneökningar som delvis åstadkoms 
genom att bonusar införlivades i grundlönen. 
Den lokala fackklubben tackade för IUL:s 
ansträngningar för att stödja dem under 
förhandlingarna. 

Samordningskommittén för det 
internationella nätverket för anställda på AB 
InBev består av fackliga funktionärer från 
SEIU-Kanada, FATCA-Argentina, Teamsters-
USA, ACV-Belgien och IUL:s sekretariat. 
Kommittén höll en andra telefonkonferens för 
att uppdatera varandra om AB InBev:s 
verksamhet och fackliga problem och besluta 
om gemensamma aktioner för att bygga upp ett 
aktivt och framgångsrikt samarbete och 
samordna i nätverket. Samordningskommittén 
beslutade att be facken på AB InBev beskriva 
sina arbetsplatsproblem i en rapport om max 4-
5 viktiga problem, med konkreta exempel, 
bakgrundsinformation och styrkande dokument. 
Insamlandet av rapporterna syftar till att 
kartlägga gemensamma problem och 
dokumentera dem för att sedan kunna ta upp 
dem med den globala företagsledningen. 
Skicka era rapporter till burcu.ayan@iuf.org.  

Oenighet om Ambevs vinstdelningsplan (PLR) 
och företagets vägran att förhandla om den 
ledde till en strejk på fabriken i Jacareí i 

Brasilien 24/3. Läs mer här (på engelska). 

Fler nyheter finns på vår hemsida för 

bryggerianställda (på engelska). 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

I Algeriet har IUL-anslutna SNATEA stött på 
patrull när det försökt förhandla med Compass 
om frågor som påverkar deras medlemmar och 
ett förslag om kollektivavtal har bordlagts. 
Företaget undviker att förhandla genom att 
ifrågasätta förbundets ställning och IUL har 
meddelat företaget att det måste erkänna vårt fria 
och demokratiska medlemsförbund i Algeriet. 

IUL-förbund i Europa kämpar mot uppsägningar, 
minskad arbetstid och angrepp på 
kollektivavtalen. I Italien och Spanien har både 
Compass och Sodexo utnyttjat den ekonomiska 
krisen för att riva upp det rikstäckande 
kollektivavtalet för cateringsektorn. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Konflikterna med Sodexo i Marocko och i Pune i 
Indien har nu lösts. Förhandlingarna i Marocko 
mellan ODT och Sodexo om inrättandet av 
rutiner för omplaceringar och strukturer för 
kontinuerlig dialog har gått i stå på grund av det 
olösta problemet med uppsägningen av 
generalsekreteraren i ODT:s Sodexoklubb. 

Sedan Sodexo förlorade kontraktet med General 
Motors i Pune i Indien har facket på Sodexo 
MacLellan velat förhandla med företaget om 
omplacering av medlemmarna. 18 arbetare har 
inte fått erbjudande om omplacering och IUL 
kräver att Sodexo sätter sig med facket för att 
diskutera en lösning. 

Unite Here berättar att de gör motstånd mot 
Sodexo som i USA försöker flytta över 
skiftarbetare på deltid, vilket arbetsgivaren 
motiverar med sjukvårdsreformen i USA 
(Obamacare). Minskad arbetstid har inte varit det 
allmänna svaret på Obamacare i sektorn. I 
synnerhet har Sodexos viktigaste konkurrenter 
inte genomfört sådana åtgärder. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Vårt argentinska medlemsförbund ATILRA stod 
värd för IUL:s globala mejerikonferens som 
hölls i samband med att ATILRA öppnade sitt 
tekniska utbildningscenter i Sunchales i Santé Fe 
under medverkan av över 20 IUL-förbund som 
organiserar mejeriarbetare i olika länder.  
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Medlemsförbunden godkände fokuset på 
medlemstillväxt i de viktiga transnationella 
mejeriföretagen och lovade att informera 
sekretariatet om framsteg i organiseringen eller 
eventuellt motstånd mot 
organiseringskampanjer från jätteföretagens 
sida, i synnerhet om det innebär att de 
anställda inte kan utöva sina rättigheter. 
Danone och Fonterra kvarstår som mål för 
kampanjer för 100-procentig organisationsgrad. 

Medlemsförbunden på konferensen lovade att 
stärka samarbetet genom mer målinriktade 
företagsinsatser. Lactalis och Friesland 
Campina fastställdes som prioriterade mål för 
uppbyggnad av en starkare facklig organisation 
lokalt och internationellt. 

Konferensen diskuterade handels- och 
investeringsavtal och deras inverkan på 
demokrati och mänskliga rättigheter och vad de 
innebär för anställda och producenter i 
mejerisektorn. IUL:s mejeriavdelnings 
medlemmar godkände en motion där deras 
respektive regeringar uppmanas att överge den 
nuvarande modellen för handels- och 
investeringsavtal och istället eftersträva 
handelsrelationer som respekterar och främjar 
mänskliga rättigheter, livsmedelstrygghet och 
ekonomisk suveränitet. 

Organiseringskampanjen ”Schyssta villkor för 
mejeriarbetare” godkändes och 
medlemsförbunden ska använda kampanjens 
rättighetsbaserade strategi i sektorsarbetet. 
Sekretariatet kommer att skicka ut pr-material 
som medlemsförbunden kan anpassa med 
egna loggor och andra kännetecken. 

I vissa länder finns starka band mellan 
arbetare, fack och småproducenter. I andra 
länder är fack och bondeorganisationer politiska 
fiender. IUL:s sekretariat kommer att skicka ut 
en kort enkät för att inhämta information från 
medlemsförbunden om deras förhållande till 
bonde- och producentorganisationer. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
Som ett resultat av samtalen på IUL:s och 
Danones globala dialogmöte som hölls för 
tredje gången 3-4/2 2014 i Paris bestämde 
Danone och IUL att de ska arrangera 
gemensamma besök i Indonesien, Thailand och 
Malaysia för att utreda Danones 
anställningsstruktur. Fabriksbesök och möten i 
Indonesien ägde rum i början av april. Tack 
vare det gemensamma besöket kunde Danone 
och IUL kartlägga riskfaktorer som begränsar 
osäkert anställda arbetares möjlighet att utnyttja 

sina rättigheter. Nästa land som besöks är 
Thailand.  

Nästa fulltaliga möte i Danones internationella 
koncernråd hålls i Genève 21-24/10 2014. 

Kontrollen av IUL:s och Danones 
avtal 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter besök på Danoneanläggningar i Marocko 
och Indonesien 2013 (se TNF-info nr 14 
respektive nr 15) planeras besök under 2014 i 
Spanien, Sverige och USA. 

Lactalis 
burcu.ayan@iuf.org 

Vårt medlemsförbund FO-FGTA organiserade 
nyligen fem Lactalisanläggningar i Frankrike. Ett 
internationellt möte planeras till 2015 för att 
utforma en strategi för att stärka den fackliga 
organisationen i Lactalis lokalt och internationellt. 

PepsiCo (mejeri) 
burcu.ayan@iuf.org 

Fyra storjordbruk i Krasnodarregionen som 
tillhörde PepsiCo:s Wimm-Bill-Dann (WBD) i 
Ryssland har sålts till företaget Agrocomplex. 
Hittills har inga uppsägningar skett på de 
jordbruk som inte är facklig organiserade. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL håller ett globalt möte för 
snabbmatsanställda 5-6 maj i New York. Mötet 
samlar anställda och fack som är intresserade av 
att utarbeta gemensamma aktioner, formulera 
allmänna mål, dela med sig av erfarenheter och 
hjälpa till att utveckla ett internationellt nätverk för 
framtida aktioner och kampanjer. Dagarna efter 
mötet kommer deltagarna att medverka i aktioner 
med McDonald’s-anställda i Nordamerika i regi 
av SEIU som står bakom den aktuella kampanjen 
FightFor15 i USA (för 15 USD i 
minimilön/timme). 

En andra internationell dag för 
snabbmatsanställda kommer att arrangeras 
15/5 för att höja sektorns profil och skapa en 
global scen för de anställdas krav, med särskilt 
fokus på kampanjen FightFor15. 

FISKERI 
kirill.buketov@iuf.org 

Ett samrådsmöte med Finnwatch hölls i Paris 3/2 
2014. IUL:s finska medlemsförbund SEL och 
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PAM medverkade. Resultaten från Finnwatchs 
nyligen publicerade rapport om brott mot 
mänskliga rättigheter i Thailands räkindustri 
diskuterades och beslut om framtida 
samarbetsformer fattades.  

Ett flerpartsforum om arbetsvillkoren i 
fiskerisektorn äger rum i Thailand 23/5 2014. I 
forumet deltar representanter från Thailands 
regering, industrin, internationella och lokala 
fack, arbetstagarorganisationer, internationella 
och lokala frivilligorganisationer samt 
företrädare för inköpsorganisationer för fisk och 
skaldjur från hela världen. ILO leder ett 
förberedande möte för frivilligorganisationer och 
fack 22/5. 

I början av april besökte Liz Blackshaw som är 
ansvarig för IUL:s och ITF:s fiskeriprogram 
Papua Nya Guinea för att utvärdera vilka 
framsteg som gjorts i sjöfolksförbundet 
MTWU:s organiseringsarbete, som stöds av 
programmet. En detaljerad rapport om det 
framgångsrika programmet presenteras dels på 
ITF:s fiskerikommittés möte i London, dels på 
IUL:s styrelsemöte i maj för att stimulera till 
diskussion och utarbeta planer för hur denna 
positiva erfarenhet kan överföras till andra 
länder och regioner.  

Den 18/4 utfärdade IUL och ITF ett gemensamt 
pressmeddelande som välkomnar framstegen i 
Nya Zeelands parlament för ett lagförslag om 
skydd av utländska fiskebåtar med s k FCV-
klassning och prisar de nyzeeländska fackens 
arbete för bättre villkor för dem som arbetar i 
fiskeindustrin. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Cargill 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Cargill lockoutade och bröt sedan mot lagen när 
det sa upp 76 arbetare efter ett protestmöte i 
december 2013 på företagets fabrik för 
förädling av vegetabilisk olja i Alexandria i 
Egypten. IUL stödjer de uppsagda arbetarna 
och deras fria fackförening med en 
solidaritetskampanj och medlemsförbund har 
tagit upp frågan med Cargills lokala 
företagsledningar. Stödinsatserna på 
gräsrotsnivå samordnas genom Cadbury 5. 

Ferrero 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Italienska familjeägda chokladtillverkaren 
Ferrero har drivit en fabrik i Indien sedan 2011 

med 378 fast anställda och ca 1 400 tillfälligt 
anställda, de flesta kvinnor. Facket som kämpat 
för de här arbetarnas rättigheter inledde en rad 
aktioner 25/3 i protest mot att ledningen vägrat 
förhandla med dem i snart två år. Italienska 
medlemsförbunden FAI, FLAI och UILA har 
informerats och kommer att ta upp frågan med 
Ferreros ledning. 

Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

En häftig strid utbröt i februari-april när H.J. 
Heinz beslutade att lägga ner den lönsamma 
fabriken i Turnhout i Belgien. Arbetsgivaren 
förklarade öppet att anledningen i princip var 
lägre arbetskostnader på den brittiska fabriken i 
Telford, dit det mesta av produktionen kommer 
att flyttas. Nedläggningsbeslutet fattades trots att 
fabriken faktiskt är lönsam och är den enda som 
levererar såser till storkök i Europa. 
Nedläggningen får dramatiska ekonomiska 
konsekvenser för Turnhout som är en stad med 
40 000 invånare. Fyra IUL-förbund bildade 
gemensam front mot nedläggningsbeslutet, 
blockerade produktionen på fabriken och brände 
Heinz’ företagsflagga.  

De belgiska arbetarnas kamp fick stöd från 
Nordamerika, där medlemmar i UFWC och 
UFWC-RWDSU delade ut flygblad utanför 
Heinzfabriker och berättade för arbetskamraterna 
om den belgiska nedläggningen och uttryckte 
solidaritet med arbetarna i Turnhout.  

Mot bakgrund av en upptrappad och alltmer 
internationell facklig kampanj höjde företaget sitt 
bud om avgångsvederlag för de drabbade och 
medlemmarna i facket i Turnhout accepterade till 
slut budet.  

Ett internationellt möte för Heinzfack ägde rum 
i Pittsburgh i USA 13-14/3 2014. 25 deltagare 
från USA, Kanada, Storbritannien, Belgien, 
Nederländerna och Ukraina diskuterade hur 
samordningen kan utvecklas och 
solidaritetsnätverk byggas upp för att motverka 
de omstruktureringar som den nya 
företagsledningen dragit igång efter att Heinz 
köptes av 3G Capital och Berkshire Hathaway. 
Mötets slutsats var att företaget inte bara vill 
minska antalet fabriker utan även antalet 
arbetare på de befintliga fabrikerna, genom att 
kombinera jobb och öka arbetsbelastning för 
varje anställd. Det är en ny epok för Heinz som 
började med att företaget avnoterades från 
börsen och blev ett privat företag ägt av 
finansinstitutioner. Den nya eran har lett till att 
nästan 10 % av jobben försvunnit under första 
året. Planen är troligen att fortsätta med 
nedskärningarna och att gå snabbt fram.  

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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Mötet fördömde i starka ordalag beslutet att 
lägga ner lönsamma fabriker och lovad att 
stödja arbetarna i Turnhout i Belgien. IUL:s 
sekretariat fick i uppdrag att gå vidare med sina 
utredningar och arrangera regelbundna 
webbkonferenser. Den första konferensen hålls 
5-6/5 2014. Anmäl dig till den genom att mejla 
till kirill.buketov@iuf.org . Ett enkelt sätt att hålla 
kontakten är att gå med i vår Facebookgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/heinz.unions  

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Lockouten på Kellogg’s fabrik i Memphis i USA 
fortsätter. BCTGM har gjort en hemsida 
speciellt för konflikten och lagt upp en rad 
intressanta videoklipp som skildrar arbetarnas 
kamp mot det giriga storföretaget. 
www.kellogggreed.com. 

Mondelez (f d Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Sekretariatet fortsätter att tillsammans med 
medlemsförbund kämpa för återanställning av 
de fackligt aktiva som sparkades av Cadbury i 
Alexandria i Egypten och stödja kraven på 
fast anställning av de hundratals 
kontraktarbetarna på Cadbury i Pakistan.  

I mars fick belgiska förbund höra att ledningen 
för Mondelez’ tunisiska samföretag SOTUBI 
planerade att besöka en av företagets 
anläggningar. Facken på alla fabriker 
informerade arbetsgivaren om att de motsatte 
sig alla besök av det slaget ”så länge som 
Mondelez fortsätter bryta mot de fackliga 
rättigheterna i Tunisien och vägrar erkänna 
och prata med IUL”.  

Den 7/4 uttryckte den gemensamma 
förhandlingsgruppen för de tre facken (Unite, 
SIPTU, TEEU) på Cadburys fabrik i Coolock i 
Dublin i Irland sitt stöd för den fackliga 
kampen för fasta jobb på Cadbury i Pakistan. 
Detta skedde på ett möte med den lokala och 
nationella företagsledningen. Efter mötet hölls 
en manifestation utanför fabriken. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Två arbetsgrupper har inrättats inom ramarna 
för IUL:s dialog med Nestlé: arbetsgruppen för 
jämställdhet och arbetsgruppen om 
sysselsättning. 

Arbetsgruppen för jämställdhet går vidare med 
insamlingen av uppgifter, i synnerhet vad gäller 
Sydafrika, genom medlemsförbundet FAWU. 

Ett av de första resultaten är att det framkom att 
den svenska Nestléfabrikens ledning inte vill 
göra en lönekartläggning tillsammans med 
facket, trots att detta ska göras enligt svensk lag. 
I Australien (och Oceanien) finns en 
företagspolicy om att arbetsplatser ska vara fria 
från diskriminering. Dessutom ska alla anställda 
utbildas i frågan och diskrimineringsansvariga 
finnas på arbetsplatsnivå. På Nestléfabriken i 
Nicaragua har en kvinnokommitté inrättats. Så 
snart alla de insamlade uppgifterna 
sammanställts och analyserats kommer 
ytterligare åtgärder att diskuteras. 

Medlemsförbund från Chile, Sydafrika och 
Polen har ombetts kontrollera att den statistik 
som samlats in av Nestlé för arbetsgruppen om 
anställning rörande antalet fast, tidsbegränsad 
och inhyrd personal stämmer med deras 
bedömning av anställningsmönstren på viktiga 
anläggningar. IUL vill inledningsvis kartlägga 
vilket arbete som är genuint säsongsmässigt och 
vilket arbete som utförs av inhyrd personal 
kontinuerligt. 

IUL har stött anställda i konflikter nyligen i Indien 
och Pakistan. I Bicholim i Indien nyanställer 
Nestlé och förbigår de 300 fackligt organiserade 
kontraktsarbetare som arbetat på fabriken 
fortlöpande i flera år. Och i Moga ledde ett byte 
av entreprenör till att 500 arbetare sas upp. De 
hade arbetat tio år i snitt på fabriken och kräver 
nu återanställning. Protestaktionerna på båda 
platserna trappas upp tills en lösning nåtts. 

Den gradvisa övergången till mer 
direktanställningar i Kabirwala i Pakistan 
fortsätter, trots ständiga motgångar på grund av 
blockeringsförsök från den lokala 
företagsledningen och entreprenörer. 

HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Efter ett möte i början av 2014 fortsätter 
sekretariatet trycka på för att Accors globala 
ledning ska lösa återstående problem i Kanada, 
Benin och Indonesien. Om tillräckliga framsteg 
görs för att lösa konflikterna kan förhandlingar 
inledas om en förbättring av IUL:s och Accors 
nuvarande avtal om fackliga rättigheter. 

Projektet för global organisering av 
Accor 

Organiseringsprojektet i Brasilien går vidare. Det 
stöds av vårt amerikanska medlemsförbund 
UNITE HERE och AFL-CIO:s solidaritetscentrum 
och en tvådagars workshop hålls 27-28/5 med 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
https://www.facebook.com/groups/heinz.unions
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
http://www.kellogggreed.com/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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alla berörda brasilianska förbund. Mötet 
kommer dessutom att diskutera hur 
hotellstädarkampanjen ska genomföras och 
organiseringsprojektet förbättras. 

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

Efter undertecknandet av avtalet med Meliá 
International koncentrerar sig IUL nu på att 
använda det i organiseringen av viktiga 
områden, bland annat Indonesien, Kroatien 
och hela Latinamerika. I Kroatien har IUL och 
medlemsförbundet STUH arrangerat ett möte 
för att diskutera ett organiseringsprojekt, 
eftersom Meliá har tolv anläggningar i landet. I 
Storbritannien har Unite the Union bett om 
IUL:s hjälp i kontakten med den lokala 
arbetsgivaren och för att påbörja 
organiseringsverksamhet efter det 
internationella avtalet.  

”STÄDA MIN ARBETSPLATS” – 
värdighet för hotellstädare! 

 Av effektivitetsskäl kommer kampanjen att 
delas upp i tre olika delar: 
Informationssatsningar för att allmänheten 
ska känna till kampanjen. 

 En strategi för dialog med hotellkedjor som 
erkänner IUL. 

 En strategi för dialog med hotellkedjor som 
inte erkänner IUL.  

I Asien/Stillahavet har aktiviteter redan 
genomförts i Indien, Indonesien, Sydkorea 
och Pakistan. Aktivister har delat ut flygblad till 
arbetskamrater och kunder och demonstrerat 
för att främja kampanjen. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

IUL:s europeiska regionorganisation 
EFFAT:s nyligen inrättade 
samordningskommitté för köttsektorn höll 
sitt första möte i Bryssel 24/4 för att stärka 
organisationen och samordningen mellan 
medlemsförbund i Europas köttsektor. Sektorn 
är drabbad av social dumpning (bra jobb ersätts 
med dåliga jobb) och arbetsgivarna bryter mot 
rättigheter genom att överutnyttja osäkra 
anställningar och sätta diskriminerande löner 
och villkor. I USA går UFCW i spetsen för det 
växande motståndet mot det amerikanska 
jordbruksdepartementet USDA:s förslag om en 
så kallad ”moderniseringslag för 
fjäderfäindustrin”. Förslaget innebär att 
linjehastigheter på 175 fåglar i minuten tillåts 

och att antalet federala besiktningsveterinärer i 
produktionen minskas. Arbetsmiljön är extremt 
dålig även med dagens linjehastigheter. 
Oberoende studier visar att fyra av tio arbetare 
har karpaltunnelsyndrom och sex av tio har 
symtom på den yrkesrelaterade 
belastningsskadan. UFCW uppmanar USDA att 
dra tillbaka förslaget och ställa sig bakom 
heltäckande arbetsmiljöregler för branschen.  

PROBLEM I 
LEVERANSKEDJAN 

Crown Holdings 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL har kontaktat ett antal av Crown Holdings’ 
företagskunder som erkänner IUL (t ex Coca-
Cola, Danone, Nestlé och Unilever) och krävt att 
de som kunder lever upp till sina åtaganden 
avseende leveranskedjan genom att åtminstone 
ställa tuffa frågor till Crown Holdings om deras 
uppträdande i Kanada, Spanien och Turkiet (läs 
mer i TNF-info nr 15 och på vår hemsida). 

Alla kundföretag som kontaktats har svarat 
genom att kontakta Crown Holdings direkt och 
fråga dem om deras arbetstagarfientliga 
agerande. IUL hoppas och tror att påtryckningar 
av det här slaget kan hjälpa vårt globala 
systerfack IndustriALL att vinna den kamp för 
grundläggande rättigheter som idag förs av deras 
medlemmar i Crown Holdings.  

TURISM 
massimo.frattini@iuf.org 

Researrangörer/hotell: utredningen 
om all inclusive-turism 

I februari 2013 beslutade IUL och 
Londonbaserade frivilligorganisationen 
Tourism Concern att gemensamt utreda hur all 
inclusive-turism påverkar de anställda och deras 
familjer.  

Utredningsrapporten presenterades på ett 
evenemang i brittiska underhuset. Ladda ner den 

slutgiltiga rapporten här (på engelska). Det 

framgår bland annat av utredningen att 
turistsektorn i de undersökta länderna präglas av 
osäkra anställningar, låga löner, långa 
arbetsdagar och bristande jämställdhet. IUL 
kommer att tillsammans med berörda 
medlemsförbund och globala systerfack ta upp 
problemen med viktiga researrangörer och 
hotellbranschen i allmänhet. 

 

 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/2607
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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 
lägesrapporter från IUL-sekretariatets 
verksamhet 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 Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

http://cms.iuf.org/?q=node/107
http://cms.iuf.org/?q=node/107
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

