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Innehåll

Viktigaste insatser inom
respektive områden:

Jordbruk:
• Chiquita
• Dole
• Tata/Tetley
• Ty-phoo/Apeejey
Drycker/bryggerier:
• INBEV AB
• PepsiCo
• The Coca-Cola Company
• SABMiller
Catering:
• Compass
• Fazer Amica
• Sodexo
Konfektyr:
• Cadbury
Snabbmat:
• McDonalds
Livsmedel:
• Danone
• Kraft
• Nestlé
• Unilever
Hotellkedjor:
• Accor
• Hilton
Kött:
• Citterio
• Danish Crown
• JBS

Jordbruk
Chiquita
ron.oswald@iuf.org
IUL-COLSIBA-Chiquitas granskningskommitté
sammanträdde i Costa Rica 5/11 2009. Viktiga frågor
som diskuterades var utformningen av rutiner för
hantering av sexuella trakasserier, arbetsmiljön och
aktuella rättighetsfrågor i Nicaragua.

Dole
sue.longley@iuf.org
IUL:s sekretariat stödjer utvecklingen av planer och
strategier för organisering inom Dole genom att ta
fram en profil för företaget.

Fackföreningar med medlemmar i Dole (bananer,
annan färsk frukt, grönsaker och juicer) ska skicka
information till sekretariatet på mejladressen ovan.

Tata/Tetley
sue.longley@iuf.org
IUL gör kraftfulla insatser för att stötta arbetarna på
teplantagen Nowera Nuddy i Västbengalen i Indien.
Nowera Nuddy ägs av Amalgamated Plantations
Private Limited, ett företag som till 49,98% ägs av
Tata Tea. Plantageledningen lockoutade arbetarna i
tre månader.

12/12 påstod Amalgamated att en ”hedervärd
lösning” nåtts. Men arbetarna har aldrig fått se något
avtal. Åtta arbetare har stängts av från jobbet. Löner
eller ransoner har inte betalats ut för
lockoutperioden. Majoriteten av arbetarna har sagt
nej till lösningen och fortsätter kampen.

Ty-phoo
sue.longley@iuf.org
Efter publiceringen av en rapport om Apeejey/Ty-
phoos teplantage Talup ville Ty-phoo träffa IUL.
Mötet ägde rum i London 1/2 2010 och parterna kom
överens om att tillsammans utarbeta en
handlingsplan för att förbättra förhållandena på Ty-
phoos plantager under 2010.

Ty-phoos vd Keith Packer och IUL:s general-
sekreterare Ron Oswald har ett ”informellt” möte 17/3
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2010 för en diskussion om förhållandet mellan IUL
och Ty-phoo.

Drycker/bryggerier
InBev AB
daria.cibrario@iuf.org
Sekretariatet organiserade stöd och kommunikation
bland facken på AB Inbev för belgiska fackföreningar
som strejkar mot personalnedskärningar på 10 % i
Europa.

PepsiCo
gisela.neunhoeffer@iuf.org
Från 1/1 utvidgades IUL:s globala projekt med
transnationella företag till att även omfatta
samordning och stöd för Pepsicofack i hela världen. I
november utbildades det globala projektets
samordnare i organiseringsstrategier. Ett antal
medlemsförbund har visat intresse för organiserings-
och samordningsinsatser i Pepsicos livsmedels- och
dryckesdivisioner. Kommunikationen inom nätverket
är under utveckling: det finns en blogg för
Pepsicoarbetare på http://www.iuf.org/pepsico-workers,
en mejllista för Pepsicofack och en grupp för
Pepsicoarbetare på Facebook. Medlemsförbund som
har eller kan tänkas få medlemmar i Pepsico och
dess dotterbolag är välkomna i nätverket.

The Coca-Cola Company
daria.cibrario@iuf.org
En uppföljning gjordes av frågor som behandlades
på det senaste mötet mellan IUL och Coca-Cola i
Atlanta i november 2009.

Förberedelserna pågår för nästa möte där en grupp
IUL-förbund från Tyskland/Europa, Japan,
Latinamerika, Afrika, Asien och Nordamerika träffar
Coca-Colas koncernledning i Atlanta (den s k
”Atlantaprocessen”). Mötet planeras äga rum 23-
24/3 2010. Sannolika dagordningspunkter är osäkra
jobb i Indien och Sydafrika, rättighetsfrågor i
Ryssland och Pakistan samt jobben generellt i hela
Coca-Colasystemet.

The Coca-Cola Alliance
gisela.neunhoeffer@iuf.org
SIPTU:s konflikt med Coca-Cola HBC, som fått starkt
stöd från Coca-Cola Alliances (CCA) medlemmar,
löstes i slutet av oktober. SIPTU sa att ”solidaritets-
meddelandena från våra kamrater i Ryssland,
Kroatien, Storbritannien, Tyskland, Österrike,
Nigeria, Filippinerna, Kanada och USA lästes upp för
våra medlemmar medan de strejkade runtom i
landet. Solidaritetskänslan höll modet uppe hos våra
medlemmar och gjorde dem stolta.”

Sedan slutet av december utformas en solidaritets-
kampanj för sydafrikanska Coca-Cola-arbetare på ett
dotterbolag till SAB Miller.

I flera länder pågår förberedelser för strategiska
organiseringskampanjer.

En enkät genomförs rörande villkoren på Coca-Colas
anläggningar i olika länder. Resultatet presenteras i
början av februari.

En broschyr om CCA kan nu laddas ner från
http://www.iuf.org/drupal/?q=Alliance_leaflet.

SABMiller
daria.cibrario@iuf.org
För att stödja FAWU:s (Sydafrika) kamp mot
SABMiller-ägda ABI (en viktig Coca-Colatappare)
organiserade sekretariatet en stödkampanj via det
internationella facknätverk som vuxit fram inom
SABMiller och som samordnas i samarbete med
International Brotherhood of Teamsters
(Nordamerika).

Catering
Compass
lisa.eldret@iuf.org
IUL har protesterat formellt hos OECD:s nationella
kontaktpunkt i Storbritannien eftersom Compass
bryter mot OECD:s riktlinjer när företaget trakasserar
facket i Algeriet.

Ett förslag till uttalande rörande de globala
strävandena för arbetarna och deras fack i Compass
har gått på remiss till IUL-förbund med medlemmar
inom catering.

Fazer Amica
lisa.eldret@iuf.org
Efter en lång organiseringskampanj i St Petersburg
som stötts av IUL har arbetarna bildat en
fackförening för Fazer Amicas cateringpersonal i
staden. Fazer Amica är ett finskt företag som idag
levererar cateringtjänster till flera multinationella
företag St Petersburg, t ex Toyota Motors och Kraft.
Bildandet av fackföreningen backades upp av andra
fack i St Petersburg och av finska och svenska IUL-
förbund.

Fazer Amica har erkänt det nya facket och
förhandlingar om ett kollektivavtal började i januari.

Sodexo
lisa.eldret@iuf.org
Sekretariatet stödde medlemsförbund i Frankrike och
Nordamerika i aktioner på och kring Sodexos
bolagsstämma 25/1 i Paris där de pekade på
problem med fackliga rättigheter och arbetsvillkor
hos det globala cateringföretaget. Ett uttalande
liknande förslaget för Compass där de globala
strävanden för arbetarna och deras fack i Sodexo
har gått på remiss till IUL-förbund med medlemmar
inom catering.

Konfektyr
Cadbury
jacqueline.baroncini@iuf.org
Insamling, bearbetning och distribution av
information om försäljningen av Cadbury, inklusive
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utbyte av information mellan fack som representerar
Cadburyarbetare och fack i företag som visat
intresse för att lägga ett bud: Kraft, Hershey och
Ferrero. Eftersom Krafts uppköp nu verkar
oundvikligt fortsätter vi att analysera utvecklingen
och stödja drabbade medlemsförbund.

Snabbmat
McDonalds
lisa.eldret@iuf.org
Tillsammans med vårt italienska medlemsförbund
FILCAMS har vi utvecklat en ny hemsida för
McDonaldsanställda: http://www.mcjobs.org/.

Hemsidan är en mötesplats där McDonaldsanställda
och fackföreningar kan byta erfarenheter och jämföra
arbetsvillkor på McDonalds i olika länder.

I samband med arbetet med hemsidan tillbringade
två fackligt aktiva på McDonalds från FILCAMS en
vecka hos IUL i december, där de diskuterade den
fackliga organiseringen av McDonalds med olika
medlemsförbund. Vi planerar att lansera hemsidan
för allmänheten i Rom i mars . LabourStart
(http://www.labourstart.org) puffar också för sidan.

De första 200 som anmäler sig till sidans mejllista får
en gratis dvd om arbetsvillkoren för dem som jobbar
på McDonalds i Italien.

Livsmedel
Danone
patrick.dalban-moreynas@iuf.org
I oktober besökte en gemensam delegation från IUL
och Danone följande Danoneanläggningar i
Argentina: vattenfabriken Villa del Sur i Chascomus,
logistik- och mejerianläggningen i General Rodriguez
och världens största Danonemejeri i Longchamps. I
samtliga fall träffade delegationen företagsledningen
och separatmöten ägde rum mellan IUL:s
representant och det lokala facket. Kunskapen om
IUL:s och Danones avtal var inte alltid god men inga
uppenbara brott mot avtalens principer påträffades.
Trots det bestämde man att ge viss prioritet åt
tillämpningen av avtalet om mångfald.

Vidare uppföljning av och utbildning i IUL:s och
Danones avtal planeras 2010 i Italien, Ungern,
Turkiet, Brasilien, Belgien. En förhandlingsträff om
arbetsmiljö, stress och arbetsvillkor organiseras i
Argentina i slutet av april för att underlätta
kartläggningen av det lokala arbetsmiljöarbetet.

Danone
jacqueline.baroncini@iuf.org
60 representanter för Danonearbetare i 28 fack från
20 länder deltog i mötet för Danones CIC 12-14/10
2009, där CIC förvandlades från en europeisk
struktur till ett verkligt internationellt organ. Ännu en
nyhet var att ”divisionsmöten” arrangerats för
anställda på Danones mejeri- och vattendivisioner
innan plenarmötet med koncernledningen. Detta var

ett svar på ett gammalt krav från IUL och
medlemsförbunden.

Ett konkret resultat av mötet var att
Danoneledningen gick med på att med IUL börja
diskutera internationella ramavtal om stress på
arbetsplatsen. Förhandlingar om avtalet om stress
planeras börja inom kort.

Samtalen går framåt i Danones styrgrupp (som
består av företrädare från koncernens
personalavdelning och IUL) om en utvidgning av
styrgruppen så att den omfattar fackliga delegater
från Danones tre divisioner (mejeri, vatten, mat och
näring för spädbarn och sjuka) och för att göra den
mer representativ geografiskt.

Kraft
kirill.buketov@iuf.org
Samarbete med UNITE (Storbritannien och Irland) i
framtagandet av fackligt informationsmaterial till
aktieägarna om Krafts fientliga bud på Kraft, plus
fackets presentation för parlamentets Select
Committee on Business and Innovation avseende
uppköpet.

Ett nätverk för Kraftfack nystartades som ett verktyg
för kommunikation och diskussion mellan IUL-
medlemmar på Kraft (http://www.iuf.org/kraft).
Medlemmar kan få användarnamn och lösenord för
hemsidan från Kirill Buketov på IUL:s sekretariat.

Kommunikation har etablerats mellan Krafts och
Cadburys arbetare för att skapa en gemensam
ståndpunkt i Kraft/Cadbury-affären.

Vi har föreslagit Krafts ledning att ett möte äger rum
mellan Krafts koncernledning och IUL.

Nestlé
peter.rossman@iuf.org
Den 24/1 demonstrerade arbetare från ”Nestlé
Waters” fabrik i Domodedovo utanför Nestlés
huvudkontor i Moskva och krävde att
diskrimineringen upphör mot fackmedlemmar och att
rättvisa löner betalas ut. En IUL-aktion till stöd för
Domodedovoarbetarna är på gång, men vi avvaktar
ännu Nestlés koncernlednings reaktion i ärendet.

En Facebookgrupp har bildats och har idag 1200
medlemmar som stödjer IUL:s Nespressure-
kampanj:
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gi
d=27881774559&ref=mf

Nestlé
jacqueline.baroncini@iuf.org
Ordföranden för Nestléarbetarfacket i Panjang
träffade fackligt aktiva och fackfunktionärer när han
besökte Schweiz (på inbjudan av ILO till ett
symposium om kollektivförhandlingar) 12-16/10 i
Orbe, där det finns en Nescaféfabrik, och i Bern, där
han gick med i en demonstration mot ”Nespressure”
utanför en Nespressobutik. Aktiviteterna hade
organiserats med hjälp från IUL-förbundet UNIA.
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Stödkampanjen för konflikten om rätten att
löneförhandla i Indonesien, ”Stop Nespressure”,
fortsätter. Konflikten i samma fråga i Indien löstes när
de första kollektivavtalen någonsin undertecknades
på fyra Nestléfabriker i landet vid årsskiftet. Samtliga
avtal innehåller löner.

IUL stödjer det tunisiska Nestléfacket som slåss för
sin förhandlingsrätt i samband med den hemliga
försäljningen av Nestlés glassfabrik i Kartago.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org
I slutet av oktober nådde IUL och Unilever via den
process som förestavas av OECD:s riktlinjer för
multinationella företag en mycket gynnsam lösning
på konflikten om tillfälligjobben på Liptonfabriken i
Khanewal i Pakistan. Det strålande resultatet var
följden av en lång och hängiven kamp från
Khanewalarbetarnas sida, ett starkt stöd från IUL:s
Outreach-kontor i Pakistan och från regionen, samt
internationell uppbackning från sekretariatet och
medlemsförbunden. Den drygt två år gamla
konflikten i Assam i Indien fortsätter visserligen, men
tre av de fyra konflikter med Unilever som IUL tagit
till OECD har fått lyckosamma slut. Det har inneburit
en enorm framgång för IUL:s kampanj ”CasualT”
som avslutades med ytterligare överenskommelser i
Khanewal i Pakistan (200 fasta jobb skapades, 177
anställningskontrakt har redan skrivits för IUL-
medlemmar) och i Sewri i Indien (kompensation till
800 arbetare).

Till följd av kampanjen går nu Unilever med på att
erkänna IUL globalt och inrätta en internationell
struktur där IUL-förbund kan träffa Unilevers
koncernledning. Ett första möte mellan en grupp IUL-
förbund och Unilever högsta ledning äger rum i
London 18/3.

Ett internationellt fackligt möte hölls i Amsterdam
1-2/12 för att utforma en strategi för skapandet av en
”allians för Unileverfack” med stöd från NGG
(Tyskland), FNV Bondgenoten (Nederländerna),
CCOO Agroalimentaria (Spanien), VDSZ (Ungern),
Petrol-Is och Tekgida-Is (Turkiet), FAWU och
CEPPWAWU (Sydafrika), FTIA (Argentina) och
UFCW (USA).

Hotellkedjor
Accor
lisa.eldret@iuf.org
Sekretariatet har stöttat medlemsförbund som oroats
av Accors uppdelning i en hotell- och en
lunchkuponggren och konsekvenserna av detta för
de anställda i respektive verksamhet. Accors
europeiska koncernråd kallade till extramöte i
Genève 13/1 och konfronterade Accors ledning med
farhågorna. Sekretariatet samordnar vidare aktioner.

En arbetsmiljökonflikt i Benin stöds av sekretariatet
och ska diskuteras med Accors koncernledning.

Hilton
lisa.eldret@iuf.org
Hotellkedjornas styrgruppsmöte i Genève 3/2 2010
beslutade att inrätta ett nätverk för Hiltonfack för att
möta den växande oron om att Hiltons ekonomiska
situation och ledningens attityd ska leda till ett ökat
tryck på Hiltons personal.

Nätverket för Hiltonfack ska utveckla forskning om
företaget och planera lämpliga åtgärder och en
strategi för hur företaget ska hanteras.

Kött
Citterio
daria.cibrario@iuf.org
Sekretariatet har i samarbete med de båda
medlemsförbunden FLAI-CGIL (Italien) och UFCW
(Nordamerika) utformat en strategi för samordning av
förhandlingar. Inom ramarna för samarbetet besökte
CGIL-representanter och Daria Cibrario en Citterio-
fabrik i Freeland i Pennsylvania i USA och höll ett
uppföljningsmöte.

Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org
Efter det lyckade mötet för Danish Crown-fack i
Köpenhamn i december 2009 har IUL-anslutna NNF
och IUL:s sekretariat med gemensamma insatser
byggt ett nätverk för fack i Danish Crown med vars
hjälp man kan visa en samordnad och enad front mot
företaget som aggressivt angripit levnadsstandarden
för IUL:s medlemmar i och utanför Danmark. Det
internationella nätverket för Danish Crown-fack
sjösätts officiellt under 2010.

JBS-Swift
daria.cibrario@iuf.org

Vi har stött två italienska medlemsförbund (IULA-UIL
och FLAI-CGIL) i en strejk på slakteriet Inalca-JBS i
Italien och IUL-anslutna UFCW (Nordamerika)
avseende ett JBS-möte i Brasilien.


