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Innehåll

Sekretariatets verksamhet,
aktioner och kampanjer:

Jordbruk:
• Cargill
• Ty-Phoo/Apeejay

Drycker/bryggerier:
• The Coca-Cola Company
• PepsiCo

Catering:
• Compass
• Sodexo

Livsmedel:
• Danone
• Kraft
• Nestlé
• Unilever

Hotellkedjor:
• Accor
• Rezidor

Kött:
• Danish Crown

Internationella ramavtal:
• IUL:s miniminormer 2007

JORDBRUK
Cargill
sue.longley@iuf.org

IUL har registrerat en OECD-protest mot
transnationella förädlingsjätten Cargill hos den

nationella kontaktpunkten i USA rörande allvarliga
brott mot de fackliga rättigheterna för vårt
medlemsförbund HOPPWU (Higaturu Oil Palm
Processing Workers’ Union) på dotterbolaget CTP
Holdings, ett företag som tillverkar palmolja i
Papua Nya Guinea. Fackföreningen är ett av flera
IUL-förbund som försöker organisera arbetarna i
den snabbväxande palmoljesektorn.

Typhoo-Apeejay
sue.longley@iuf.org

IUL har nu skrivit ett ”tillträdesavtal” med Ty-
phoo/Apeejay som fastställer rutinerna för när IUL-
företrädare besöker och utvärderar arbetsvillkoren
på Apeejay-plantager.

Personalen på IUL:s Indienkontor har precis gjort
den första utvärderingen på teodlingen Talup (där
IUL ifjol slog larm om brott mot lagen om
plantagearbete, Plantations Labour Act).
Resultaten och eventuella åtgärdsförslag ska nu
diskuteras med företaget.

DRYCKER/BRYGGERIER
Coca-Cola
daria.cibrario@IUL.org

Med IUL-sekretariatets stöd nådde vårt
medlemsförbund NGG (Tyskland) ett avtal om
anställningstrygghet och mot tillfälligjobb på Coca-
Cola i Tyskland. Avtalet välkomnades av övriga
medlemsförbund. Mer information om avtalets
innehåll kan beställas från sekretariatet.

Sekretariatets aktiviteter i Coca-Cola-alliansen är
just nu inriktade på att främja och stötta
organisering i flera länder (bl a Marocko, Tunisien,
Sydafrika, Polen).

Pepsi
gisela.neunhoeffer@IUL.org

Sekretariatet har säkrat finansieringen för ett
samrådsmöte för medlemsförbund som vill
organisera och samordna aktioner i Pepsico.

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag uteslutande
för IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info.
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Mötet äger rum sommar eller tidig höst 2010.
Medlemsförbund som vill medverka i Pepsico-
nätverket ombeds kontakta sekretariatet.

AB Inbev, Carlsberg, Heineken,
SABMiller,
daria.cibrario@IUL.org

EFFAT/IUL:s första europeiska konferens om
”öljättarna” äger rum 9-12/6 2010 i Blankeberge,
Belgien. Konferensen ska diskutera aktuella
löpande förändringar hos de fyra globala
bryggerierna AB InBev, SABMiller, Carlsberg och
Heineken och konsekvenserna för fack och
anställda.

Delegaterna beslutar eventuellt om att låta
konferensen inrätta fyra internationella
arbetsgrupper med ansvar för att följa upp
slutsatserna från konferensen och förbättra den
fackliga kommunikationen och samarbetet inom
respektive globalt bryggeri.

CATERING
Compass
lisa.eldret@IUL.org

Compass-ledningen har gått med på medling
mellan företaget och IUL efter vår OECD-protest
rörande brott mot de fackliga rättigheterna i
Algeriet. Vi hoppas nu på snabba framsteg så att
kvarstående problem kan lösas och facket kan
organisera arbetarna fritt utan diskriminering eller
trakasserier. Vi utreder också om Compass
eventuellt brutit mot de fackliga rättigheterna
också i Turkiet.

Sodexo
lisa.eldret@IUL.org

Vi har lämnat ett förslag till internationellt ramavtal
till Sodexo. Förhandlingarna med företaget
planeras börja i slutet av maj. Vi har presenterat
ett uttalande som anställda och fackombud kan
underteckna till stöd för ett internationellt avtal och
som finns på webben, se
www.foodserviceworkers.org

LIVSMEDEL
Danone
jacqueline.baroncini@IUL.org

Danones fackliga samordningsråd för Europa
består av fackombud med ansvar för
samordningen av arbetet med Danone i respektive
land. Rådet träffas i princip varje år för att
diskutera facklig strategi utifrån den internationella
samordnaren Bruno Vannonis och IUL:s
lägesrapporter om aktuella utvecklingstendenser.

På årets möte – där belgiska medlemsförbundet
CSC Alimentation stod värd i Louvain 18-19/5 –
granskade delegaterna sammansättningen och
uppgifterna för de samverkansstrukturer som idag
finns i Danone, särskilt den nya omfattningen och
strukturen för det europeiska koncernrådet CIC.

Planerna för en ”internationalisering” av dagens
europeiska styrgrupp har kört fast i olösta frågor
kring representation där IUL och Danone ännu inte
är överens.

Mötet fick en lägesrapport om arbetet med
kontrollen av tillämpningen av avtalen på Danones
arbetsplatser och man diskuterade vad facken
måste göra för att försäkra sig om att deras
medlemmar på Danone är medvetna om avtalen
och deras tillämpning.

På ett möte 31/3 detaljinformerades
förhandlingsgruppen om Danones
högprestandasystem för produktion, DAMAWAY
(Danone Manufacturing Way), och det
beteendebaserade säkerhetssystemet WISE som
företaget uppenbart vill ta som utgångspunkt i
förhandlingarna om internationellt avtal.
Förhandlingsgruppens planerade besök på
Danones anläggningar i Argentina (se förra numret
av TNF-INFO) sköts på framtiden och samtalen
väntas återupptas i juni.

Kraft
kirill.buketov@IUL.org

Sekretariatet jobbar vidare i den riktning som
fastslogs i samband med Krafts (nu fullbordade)
köp av Cadbury och har byggt ett nätverk för
Kraftfack. Nätverket ska bedöma vilka
konsekvenserna blir för de anställda av de
sparåtgärder Kraft sannolikt genomför för att
finansiera affären. Medlemsförbunden ska också
höja den fackliga organisationsgraden hos
matjätten och kämpa vidare för ett globalt
erkännande av IUL och medlemsförbunden så att
vi kan upprätta miniminormer inom Kraft.

Nestlé
jacqueline.baroncini@IUL.org

Som vi berättade i den förra lägesrapporten har
sekretariatet avbrutit alla samtal med företaget
som betett sig mycket illa i samband med
konflikten i Indonesien. Konflikten är föremål för
en OECD-protest avseende brott mot riktlinjerna
för multinationella företag och behandlas just nu
av den schweiziska kontaktpunkten. IUL
förbereder för tillfället en andra protest avseende
konflikten. Den nya protesten rör brott mot de
fackliga rättigheterna genom inrättande av och
stöd för ett gult fack.
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IUL:s Nespressure-kampanj går vidare och
trappas upp de närmaste veckorna och
månaderna (www.nespressure.org).

På Nestlés europeiska koncernråds möte i juni
2009 om företagets främjande av
beteendebaserade säkerhetssystem, nollmål för
olyckor och därmed följande manipulation av
statistiken, påpekade facket bristerna i företagets
missvisande statistik och de inneboende
problemen i ett system där måluppfyllnad belönas.
Liknande reservationer uttrycktes också för NCE,
Nestlés högprestandasystem och program för
driftseffektivitet på koncernrådsmötet i november
2009.

Nestlé presenterade ett lönestopp i
Storbritannien där de vägrade förhandla
nationellt och i november meddelades att
löneökningar inte kom ifråga i de lokala
förhandlingarna för 2010. Nestlé erbjöd endast
prestationsrelaterade bonusar till utvalda
anställda. De brittiska facken angrep genast
företaget för en så uppenbar förhandlingsvägran
och företaget svarade med ett relativt vagt löfte om
kollektiva förhandlingar, men poängterade
samtidigt hur viktigt det var med
prestationsvärderingar och ett prestationsrelaterat
lönesystem.

Nestlé/Unilever
kirill.buketov@IUL.org

Med stöd av FNV-Bondgenoten sjösatte IUL 1/5
2010 ett nytt globalt program vars mål är att backa
upp medlemsförbunds organiseringskampanjer i
de båda företagen. Programmet drivs av en
internationell samordningsgrupp inom ramarna för
IUL:s regionstruktur på alla kontinenter.

Unilever
kirill.buketov@IUL.org

Efter ett beslut på det globala mötet för Unilever-
anställda i Amsterdam 1-2/12 2009 genomför IUL
en rad workshoppar och möten för att lägga
grunden till ett internationellt fackligt
aktionsnätverk för Unileverfack.

På det 4:e regionala mötet för Unilever-
anställda i Buenos Aires 8-9/3 2010
diskuterades planerna för nätverkets utformning
med samordnare tillsatta i varje land och
specialfokus på att stärka facken på Unilevers
främsta marknader i Latinamerika.

Unilevers och den övriga livsmedelsindustrins
användning av nanoteknik pekades ut som ett
riskområde både för konsumenthälsan och jobben
i sektorn. Mer forsknings ska utföras för att
underbygga diskussionen och utforma en facklig
strategi i frågan för livsmedelsarbetare.

Tre nationella fack från Sydafrika som
representerar Unileverarbetare i livsmedels- och
kemisektorerna träffades för ett ordinarie möte i
Durban 9-10/5 2010. En kommitté inrättades för
samordning av löneförhandlingarna och fick
dessutom i mandat att sätta gränser för
användningen av tillfälligjobb på fabrikerna. Mötet
ställde sig bakom COSATU:s kampanj för ett
förbud mot bemanningsföretag.

Med anledning av en OECD-protest till den
nationella kontaktpunkten i Storbritannien ägde ett
formellt medlingsmöte rum i London 21/5 2010.
Mötet var det första rörande IUL:s protest mot
fackliga rättighetsbrott på fabriken i Doom Doma
plant i Assam i Indien. Mot slutet av en lång dag
var man i princip överens om att hålla rättvisa och
fria val där arbetarna får välja vilket fack de vill
tillhöra. Ett andra medlingsmöte planeras i London
7/7. Då ska den exakta valprocessen fastställas.

IUL-gruppen på mötet bestod av
generalsekreterare Ron Oswald och Peter
Rossman. Medlemmar i Indien kontaktades
regelbundet hela dagen med hjälp av den brittiska
kontaktpunkten. Unilever representerades dels av
koncernledningen, dels av indiska direktörer.

HOTELKEDJOR
Accor
lisa.eldret@IUL.org

Tillsammans med våra medlemsförbund i
Nordamerika och Frankrike planerar vi en rad
aktiviteter i protest mot företagets planer på en
uppdelning av hotell- och lunchkupongsgrenen.
Här ingår en analys av de eventuella
konsekvenserna av splittringen för anställda och
investerare och samtal med företaget på europeisk
och global nivå avseende garantier för att
kontraktsvillkoren skyddas. Vi fortsätter stödja
Unite Here! i deras försök att teckna avtal med
Accor för hotell i Kanada, trots häftiga trakasserier
av facket från företagsledningen. Vi planerar också
att undersöka arbetsvillkoren och
anställningsstrukturen för Accors personal i
Indonesien, Indien och Marocko.

Rezidor
lisa.eldret@IUL.org

Vi fortsätter att tillsammans med våra nordiska
medlemsförbund utforma ett nätverk inom den
svenska hotellkedjan Rezidor. Bland annat
kartlägger vi företaget och identifierar fackombud i
Rezidor i hela Europa. En konferens för Rezidors
europeiska förtroendevalda planeras i september i
år för beslut om gemensamma aktiviteter och
framtida strategi.
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KÖTT
Danish Crown
daria.cibrario@IUL.org

Efter samråd med IUL:s danska medlemsförbund
NNF skickas ett utkast till internationellt ramavtal i
slutet av maj ut till berörda medlemsförbund med
medlemmar i Danish Crown. Enligt förslag ska
utkastet presenteras för företaget strax därefter.

Ett samordningsmöte för medlemsförbund hålls
antingen i september eller oktober. Syftet med
mötet är att granska den interna fackliga
organisationen i företaget och diskutera deras
eventuella inledande reaktion på avtalsutkastet.

INTERNATIONELLA
RAMAVTAL
På IUL:s 25:e kongress i maj 2007 antogs en rad
normer för eventuella framtida internationella
ramavtal mellan IUL och transnationella jättar.
INTERNATIONELLA RAMAVTAL –
IUL:s MANDAT
1. IUL har mandat att förhandla om och teckna
avtal med ett transnationellt företag om vi först
säkerställer att vi engagerar, samråder och
överenskommer med en representativ grupp av
medlemsförbund med medlemmar i målföretaget.

2. IUL ska sträva efter att förhandla fram konkreta
skrivningar som åtminstone:

• i rättframma ordalag konstaterar att företaget
är medvetet om sin skyldighet att respektera
samtliga lagar och bestämmelser gällande
arbetstagarnas rättigheter och förmåner samt
ILO:s kärnkonventioner och, beträffande
företag med huvudkontor i OECD-länder,
OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
Skrivningar som antyder att företaget själv kan
påverka dessa skyldigheter eller att
skyldigheterna på något vis är frivilliga får inte
finnas med i avtal som undertecknas av IUL:s
sekretariat;

• konstaterar att inget i avtalet på något vis kan
försvaga eller undergräva befintlig
personalpolitik eller avtal beträffande fackliga
rättigheter eller lokaler som redan tecknats av
IUL:s medlemsförbund eller annat förbund
inom företaget;

• anger hur företaget ska underlätta för de
anställda att omsätta de i avtalet nämnda
rättigheterna i praktiken:

• anger både ”principiella” och konkreta
praktiska rättigheter;

• överenskommer om en nationell eller lokal
erkännandeprocess för IUL-förbund som kan
visa att det företräder ett betydande antal av
de anställda; processen ska baseras på de
effektivaste och rättframmaste åtgärder lagen
tillåter i landet eller regionen, som leder till att
IUL-förbundet erkänns av företaget;

• överenskommer om erkännande av IUL och
dess medlemsförbund som global facklig
organisation;

• garanterar att det är fullständigt uteslutet med
diskriminering mot arbetstagare eller fackliga
ombud när de strävar efter att tillämpa samtliga
sidor av detta eller andra tillämpliga avtal
rörande fackliga rättigheter/erkännande av
facket, lokal lagstiftning och praxis eller
internationellt erkända arbetsnormer;

• konstaterar att företaget ser positivt på
fackmedlemskap och visar hur det tänker
meddela denna sin inställning till de anställda;

• nämner hur företaget tänker förvissa sig om att
information om och respekt för avtalet kraftfullt
tillämpas i företaget som helhet ner till lägsta
ledningsnivå och vilka åtgärder som ska vidtas
om en ledningsnivå hindrar eller motsätter sig
avtalets tillämpning.

IUL:s TNF-INFO
Publikationen riktar sig endast
till IUL:s medlemmar.
Du får dela ut den fritt till
relevanta fackombud och andra
förtroendevalda i din
organisation.
Kontakta respektive
artikelförfattare för mer
information om konkreta
företag via e-postadressen i
början av artikeln.


