
 1

TNF-INFO nr 7 
07-2011 

Innehåll 
 

Jordbruk: 
• Chiquita 
• Tetley/Tata 
• Ty-Phoo/Apeejay 
Drycker/bryggerier: 
• The Coca-Cola Company 
• PepsiCo 
• Bryggerier – Heineken 
Catering: 
• Compass 
• LSG SkyChefs 
Mejeriavdelningen: 
• Danone 
Fiskeri: 
• ITF:s och IUL:s fiskeriprojekt 
Livsmedel: 
• Heinz 
• Kraft 
• Nestlé 
• Roquette Frères 
• Unilever 
• Vitasoy 
Hotellkedjor: 
• Accor 
• Rezidor 
• Intercontinental 
Kött: 
• Danish Crown 
Tobak: 
• Reynolds America 
• British American Tobacco 
Turism: 
• Thomas Cook 
OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 
IUL:s konferens för facklig 
medlemstillväxt 

 

 

 
 

JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 
Mötet i Costa Rica mellan IUL, COLSIBA och 
Chiquita 19/4 resulterade i avtal för avskaffande av 
osäkra jobb på plantager i Costa Rica, för 
förhandlingar om ett internationellt avtal rörande 
sexuella trakasserier och könsdiskriminering samt 
för att undersöka en eventuell särskild 
anställningstrygghet för fackliga företrädare. 

Chiquita lovade upphöra med korttidsavtal på 18 
av sina 28 plantager nu och att sluta med det på 
de återstående tio plantagerna innan årsskiftet 
2011-12. System med löpande anställningsavtal 
på 5,5 månader är vanligt i Costa Rica. Det lämnar 
arbetarna utan långsiktig anställningstrygghet och 
begränsar deras rättigheter, ofta under många år. 

Man bestämde även att inrätta en arbetsgrupp för 
att utforma en bilaga till regionavtalet från 2001 
med inriktning på sexuella trakasserier och 
könsdiskriminering i Chiquitas verksamhet. 
Chiquita har redan en intern policy som bilagan 
kommer att komplettera. 

Chiquita gick också med på att inleda samtal om 
ett samförståndsavtal rörande konkreta insatser 
för att skydda erkända fackliga företrädare och 
ledare mot disciplinåtgärder och uppsägning. 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 
Den 17/5 2011 nåddes en lösning på den 
långvariga konflikten mellan arbetarna och 
Amalgamated Plantations Private Ltd (APPL) på 
företagets teplantage Nowera Nuddy i norra 
Västbengalen i Indien. APPL:s majoritetsägare är 
Tata Global Beverages. (Se TNC-info nr 6 för en 
bakgrund.) 

Lösningen är den första i sitt slag inom den indiska 
tesektorn och var resultatet av flera veckors 

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag uteslutande 
för IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 
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förhandlingar mellan IUL Indiens personal och 
APPL:s högsta ledning. Lösningen innebär att 

• arbetstagare och arbetsgivare ömsesidigt drar 
tillbaks stämningsansökningarna mot varandra 

• löner betalas ut till alla arbetare som var 
anställda vid tidpunkten för den andra 
lockouten 

• anhöriga till de två avskedade arbetarna 
erbjuds fast anställning och de två avskedade 
arbetarna kompenseras  

• företagsledningen gör en kontantutbetalning till 
Arti Oraons barn för att visa goodwill 

• ett möte hålls mellan fack och företagsledning 
på plantagen för att upprätta rutiner och 
mekanismer för att lösa klagomål och 
informera om havandeskapsförmåner och 
moderskapsskydd. 

Ty-Phoo/Apeejay Surrendra 
sue.longley@iuf.org 
Den 19-21/5 gjorde IUL-personal sitt andra besök 
för att kontrollera villkoren på Apeejays teplantage 
Talup. Apeejay har utarbetat ett 
förbättringsprogram efter att det i en IUL-rapport i 
juli 2009 avslöjades att företaget brast i 
tillämpningen av reglerna i indisk 
plantagelagstiftning. Kontrollbesöket noterade att 
de förbättringar av sjukhus, barnhem och skolor 
som rekommenderades efter den första kontrollen 
nu tillämpas samt att ett löpande program för 
bättre bostäder, vattenförsörjning och latriner var 
på gång men att mycket ännu återstod att göra. Ett 
nytt tvättrum hade byggts för personal som sprutar 
bekämpningsmedel, men IUL-gruppen har 
fortfarande frågor om användningen av 
skyddsutrustning.  

DRYCKER/BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 
DRYCKER 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

På IUL:s och TCCC:s ordinarie samrådsmöte i 
Atlanta 13/4 2011 diskuterades frågor från alla 
IUL-regioner. Implementeringen av det 
heltäckande avtalet i Pakistan fick positiva 
rapporter (se TNF-info nr 6). Med anledning av en 
rapport från Filippinerna där en förman sägs ha 
trakasserat och utövat fysiskt våld mot en facklig 
företrädare ska händelsen och dess 
följdproblematik utredas närmare av både IUL och 
Coca-Cola. 

I ett samtal om relationerna mellan fack och 
företagsledning inom ramarna för TCCC:s köp av 

CCE:s nordamerikanska verksamhet uttryckte 
IUL:s nordamerikanska delegater och 
generalsekreteraren Ron Oswald stark oro över 
företagets användning av s k ”persuaders” 
(fackföreningsfientliga konsultgrupper) i samband 
med fackliga organiseringskampanjer.  

Andra problem som diskuterades var rättighets- 
och anställningsfrågor i Kanada, Indien, Marocko, 
Storbritannien och CCE i Europa. 

Nästa möte mellan IUL och TCCC i Atlanta äger 
rum 26-27/10 2011. 

Coca-Cola Workers’ Alliance 
burcu.ayan@iuf.org 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

I Tunisien gjorde Coca-Cola-arbetarna ytterligare 
framsteg i kampen mot bemanningsföretagen och 
skrev avtal med tapparen SFBT om ett fullständigt 
stopp för bemanningsföretag i företaget. Stoppet 
utvidgades till att gälla också handelsanställda 
som förut hyrts av Manpower för att arbeta på 
TCCC:s dotterbolag BST. 

I Indien organiserar sig Coca-Cola-arbetare med 
stöd från IUL:s Indienteam mot det systematiska 
utnyttjandet av tillfälliganställda som bara får betalt 
när de arbetar. 

Pepsico 
burcu.ayan@iuf.org 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Det fackliga nätverket för PepsiCo är under 
fortsatt utveckling. Ett häfte om nätverket i flera 
länder kan beställas från sekretariatet eller laddas 
ner här. 

I Ryssland hölls i början av juni ett första möte i 
den nyligen förvärvade mejeriverksamheten 
Wimm-Bill-Dann. PepsiCos företagsdominerade 
europeiska koncernråd hade också ett möte i 
juni. Arbetstagarrepresentanterna beviljades inte 
ens ett fristående förberedande möte. 
Medlemsförbund som skickat delegater till dessa 
möten ombeds kontakta IUL.  

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 
Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter några fruktlösa möten med Heineken 
tvingades facket på Heinekens bryggeri i S:t 
Petersburg i Ryssland påtala situationen för 
myndigheterna i Nederländerna genom att 
demonstrera utanför det nederländska konsulatet i 
staden den 24/3. En andra demonstration 
organiserades utanför Heinekens Moskvakontor 
den 7/4 av företrädare från IUL-förbunden AIWU, 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/859
http://cms.iuf.org/?q=node/859
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 3

facket på Efes, Bolsjevikarbetarfacket (Kraft 
Moskva) och Heinekenfacket i S:t Petersburg. 

Trots att facket fick stöd för sin kamp av 
Heinekens europeiska koncernråd och holländska 
FNV-Bondgenoten så fortsätter övergreppen mot 
fack och arbetsrätt i takt med att de osäkra jobben 
breder ut sig i företaget. De grundläggande krav 
som bryggeriarbetarna på Heineken ställer är bl a 
ett tak för användningen av inhyrd personal, 
minskat bruk av osäkra jobb som ersättning för 
fasta anställningar i en ekonomisk recession, ett 
slut på trakasserierna av fackets medlemmar och 
föreningsfrihet för alla arbetare i Heinekens ryska 
verksamhet. 

CATERING 
lisa.eldret@iuf.org 

Compass 
lisa.eldret@iuf.org 

Sekretariatet fortsätter arbeta för en lösning på vår 
protest mot företagets brott mot OECD:s riktlinjer 
när anställda i Algeriet som bildat en fackförening 
sparkades, bl a generalsekreteraren Yacine Zaid. 
Vi hoppas nå en lösning i juli, som gör det möjligt 
för anställda på Compass i Algeriet att bilda och 
gå med i en fackförening så att de kan förhandla 
om bättre arbetsvillkor utan att trakasseras och 
diskrimineras.  

En rad möten i juni verkar peka på att de 
pågående samtalen mellan IUL och Compass kan 
utmynna il en rättvis och positiv 
överenskommelse. 

LSG Skychefs 
lisa.eldret@iuf.org 

IUL- och ITF-fack från hela världen som 
representerar anställda i flygcateringbranschen 
träffades 20/5 i London för att dela med sig av sina 
erfarenheter och formulera gemensamma mål för 
sektorn. Framtida insatser omfattar bl a stöd till 
medlemmarna i Unite Here! i Nordamerika som i 
över två år kämpat för ett kollektivavtal med LSG 
Skychefs. Unite Here! representerar samtliga Sky 
Chefs 6 600 anställda i Nordamerika. 
Mötesdeltagarna beslutade också att hålla 
varandra informerade om kommande 
förhandlingar och utreda hur flygcateringsektorns 
livsmedelsförsörjning från tredjepartsföretag ser ut. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
burcu.ayan@iuf.org 

Nästa möte för IUL:s mejeriavdelnings 
ledningsgrupp äger rum i Hamilton i Nya Zeeland 
16-17/11 2011. Gruppen ska diskutera strategier 
med fokus på viktiga företag och trender och 
förändringar i den globala mejeriindustrin. En 

central del av samtalen kommer att handla om hur 
den nyligen inrättade mejeriavdelningens arbete 
kan stärkas, fler IUL-förbund i mejerisektorn 
engageras och facklig medlemstillväxt skapas i 
sektorn globalt. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Nästa möte i Danones europeiska koncernråd 
(CIC) äger rum hos ILO in Genève 4-7/10 2011.  

CIC-mötet föregås av möten den 4/10 för Danone 
Waters och Fresh Dairy Products samt Danone 
Baby och Medical. I år medverkar Danone Baby 
och Medical fullt ut i IUL:s och Danones 
koncernrådsprocess. Mötena ger Danoneanställda 
tillfälle att diskutera verksamhetsområdes-
relaterade problem med de globala 
verksamhetscheferna. Liksom tidigare utförs 
utredningar och analyser av den franska konsulten 
Axia. Inbjudningar skickas inom kort till IUL:s 
medlemsförbund. 

På styrgruppsmötet (som består av representanter 
från Danones huvudkontors personalavdelning 
och IUL) i Louvain i Belgien 28-29/4 bestämde 
man att CIC även i fortsättningen endast ska 
utgöras av fackliga företrädare. 

Framgångsrik avslutning på förhandlingarna 
om arbetsmiljöavtal  
Avtalet, som bl a innehåller skrivningar för att 
motverka stress på jobbet, fastställdes av 
medlemsförbunden i IUL:s förhandlingsgrupp och 
undertecknas i september i Paris.  

Översyn av aktuella avtal och kontrollprojekt  
patrick.dalban-moreynas@iuf.org 

Enligt beslut av Danones centrala ledning och IUL 
genomfördes flera informations-, kontroll- och 
undersökningsbesök med fokus på befintliga IUL- 
och Danone-avtal under första halvåret 2011. 
Besöken på f d Numico-företag (koncerngrenarna 
barnmat och medicinsk specialkost) var mer 
inriktade på att presentera innehållet i befintliga 
avtal mellan IUL och Danone samt klargöra de 
gemensamt överenskomna reglerna om 
arbetstagarrepresentation på det årliga CIC-mötet. 

En gemensam Danone- och IUL-grupp besökte 8-
10/3 2011 de brittiska och irländska barnmats- och 
specialkostfabrikerna. Möten ägde rum med både 
medbestämmanderåd och fackmedlemmar. 
Gruppen förklarade att fackföreningar idag ges 
företräde framför andra former av 
arbetstagarrepresentation vid nomineringen av 
deltagare till CIC. En detaljerad presentation av 
den sociala dialogen inom tidigare Numico-
verksamheter i Storbritannien diskuterades också. 
Vad gäller Danones och IUL:s avtal var 
företagsledning och arbetstagarrepresentanter 
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överens om att de flesta villkoren i dem 
respekteras eller redan omfattas av lagen. 
Irländska fackföreningar rapporterade om 
bristande anställningstrygghet där arbetstagare får 
vänta i upp till fyra år på fast anställning.  

Den 15-16/3 besöktes barnmats- och specialkosts-
verksamheterna i Nederländerna och liknande 
samtal ägde rum. Värdefull information om fackets 
styrka framkom på möten med fackmedlemmar. 
En genomgång av avtalsinnehållet visade att 
avtalen tillämpas på alla anläggningar. 

Bonafont i Mexiko är en viktig global del av 
Danone och besöktes 12/14/4. Bonafont har 
11 590 anställda på 29 fabriker och 82 
distributionscentraler med 3 550 lastbilar som 
levererar Bonafonts produkter. På grund av de 
många Bonafontlastbilarna som dagligen ger sig ut 
i den ofta farliga trafiken i Mexiko ägnades särskild 
uppmärksamhet åt i synnerhet chaufförernas 
arbetsmiljö. En detaljanalys av tillämpningen av 
Danones och IUL:s avtal presenterades. Analysen 
visade att 80 % av de anställda i HOD (hem- och 
kontorsleveranser) är organiserade genom IUL-
anslutna STIE-CTM; att informationsmöten 
regelbundet hålls med de anställda; att de 
anställda i genomsnitt fick ca 40 timmars 
utbildning 2010; att mångfaldsreglerna tillämpas 
globalt även om både fack och arbetsgivare anser 
att andelen kvinnliga anställda fortfarande är för 
låg och det bakomliggande kulturbetingade tänket 
måste förändras samt anställning av 
funktionshindrad personal främjas.  

Besöket på Danone Djurdjura Algeriet (DDA) ägde 
rum 17-18/3. Det var kort men mycket givande. 
Gruppen besökte fabriken i Akbou där 60 % av 
DDA:s 956 anställda arbetar. Utvärderingen av 
tillämpningen av IUL:s och Danones avtal visar att 
de otrygga anställningarna uppgår till mellan 9 och 
11 % (40 korttidsavtal plus 40-50 säsongs-
anställda). Samtidigt som många av avtalsvillkoren 
tillämpas medgav företagsledningen att det är 
svårt för dem att kontrollera att distributörerna de 
har avtal med inte använder svart arbetskraft. 

Majoriteten anställda (68 %) representeras av det 
lokala fack som tillhör centralorganisationen 
UGTA. I mötet deltog både ledare och medlemmar 
i facket samt UGTA:s lokala företrädare. Enligt 
dem är förhållandet till arbetsgivaren gott. 

Ett besök till koncerngrenarna i Rumänien och 
Bulgarien planeras i november. 

FISKERI 
burcu.ayan@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

IUL:s och ITF:s gemensamma fiskeriprogram 
utvecklar en hemsida där medlemsförbund i både 

IUL och ITF ska informeras om programmets 
verksamhet, samarbeten och strategier samt 
fiskerinyheter i allmänhet. En företagsenkät för 
stora internationella fiskeföretag ska delas ut till 
medlemmarna. Enkäten är viktig för utformningen 
av en databas kring storföretagen med vars hjälp 
de kan bli föremål för målinriktad facklig 
organisering.  

ITF och IUL höll ett gemensamt informellt möte 
i Buenos Aires 12/6 där fiskerikommitté-
medlemmar från IUL:s och ITF:s respektive 
latinamerikanska regioner träffades för att 
diskutera vidare samarbeten om fisket i regionen. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Heinz 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Samtidigt som Heinz presenterade ett rekordartat 
helårsresultat meddelade företaget 26/5 att fem 
fabriker läggs ner – utan att ange var. Vi vet att 
nedläggningarna hittills gäller en fabrik i USA i 
delstaten Pennsylvania, en i Polen samt fabriken i 
Girgarre i Australien. Ytterligare två fabriker i 
Australien drabbas dessutom av nedskärningar. 
IUL har lovat sitt fulla stöd till medlemmar som 
drabbas av de brutala nedskärningarna som 
enbart motiveras med kortsiktiga ekonomiska mål. 

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

Kraft har hamnat högt på den internationella 
fackliga dagordningen eftersom det vuxit så 
snabbt internationellt. Kraft är inte längre ett i 
huvudsak nordamerikanskt företag med 
verksamhet i Europa och tillväxtmarknader utan 
har istället – med egna ord – blivit ”en global 
snacksjätte” efter köpet av Danones europeiska 
kakverksamhet och förvärvet av Cadbury 2010. 

IUL kallade därför till ett globalt möte för 
Kraftfack i Åkersberga i Sverige 10-11/5 2011. 
Värd för mötet var svenska Livs, och IUL samlade 
23 fack som organiserar Kraftanställda i hela 
världen för att diskutera den dramatiska 
utvecklingen och utforma en effektivt facklig 
motreaktion. 

Analyser visar att förvärven av Danones 
kakdivision och Cadbury sammantaget är en 
påfrestning för företagets ekonomi och har tvingat 
det att nå lönsamhetsmål genom aggressiva 
besparingar, avknoppningar och outsourcing. När 
investeringarna minskar snabbt jämfört med 
tillgångarna och kassaflödet kan de anställda 
vänta sig en ökning av den outsourcing av 
produktionen av Krafts varumärken som redan 
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ödelagt jobben i Nordamerika på senare år. Det 
dåliga kassaflödet innebär också en eventuell 
avknoppning av varumärken – och arbetarna som 
tillverkar dem.  

Mötets slutsats var att det är långsiktigt ohållbart 
att uppfylla investerarnas förväntningar på det här 
viset och att jobb, pensioner och arbetsvillkor 
äventyras. Mötet beslutade därför att förbättra 
samordningen och samarbetet inom företaget och 
utbyta information samt ge varandra ömsesidigt 
stöd och visa solidaritet. En styrgrupp bestående 
av viktiga IUL-förbund inom Kraft ska leda arbetet. 

Mötet uttalade sitt stöd för medlemmarna i finska 
livsmedelsarbetarförbundet SEL på Krafts fabrik i 
Vantaa där 24 fast anställda varslats om 
uppsägning. 19 av dem har fått veta att de kan få 
jobba kvar på behovsbasis utan garanterad 
arbetstid. Mötet fastslog att en central uppgift för 
facket är att sätta stopp för engångsjobbens 
ödeläggelse av fasta direkta anställningar. 

Mötesdokumenten kan beställas av IUL-förbund 
från sekretariatet.  

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Framgångar har skett i kontakterna med Nestlés 
internationella personalavdelning för att lösa 
konflikten i Indonesien och bana väg för 
löneförhandlingar på Nescaféfabriken i Panjang. 
En överenskommelse som 
preliminärundertecknades av IUL och Nestlés 
koncernledning 28/3 och undertecknades formellt 
av SBNIP och Nestlés lokala ledning 31/3 innebär 
att SBNIP nu får förhandla om ett kollektivavtal för 
de anställda i Panjang, inklusive de 
löneförhandlingar som Nestléledningen 
konsekvent motsatt sig i åratal. 

På möten i europeiska koncernrådet i mars och 
maj framkom tre frågor som kvarstår som mycket 
viktiga för arbetstagarna och deras fack: 
lönepolicyn (där lönehöjningar kopplas till 
prestation), arbetsmiljön (beteendebaserad 
säkerhet) och Nestlés högprestationssystem NCE. 
Facket har fördömt Nestlés försök att införa 
prestationsvärderingar för fler kategorier av 
anställda och kallat det en attack på fackets rätt att 
förhandla om kollektivavtal.  

Roquette Frères 
peter.rossman@iuf.org 

IUL fortsätter skapa opinion för den sedan 28/9 
2010 lockoutade BCTGM-klubben (Bakery, 
Confectionery, Tobacco, Grain Millers) på 
stärkelsefabriken i Keokuk i Iowa, som ägs av 
Frankrikebaserade transnationella jätten Roquette 
Frères. IUL har tillsammans med BCTGM, AFL-
CIO och ICEM protesterat hos Global Compact-

initiativet och hos OECD:s nationella 
kontaktpunkter i USA och Frankrike för brott mot 
riktlinjerna, samt med andra medel försökt tvinga 
Roquette att avbryta lockouten och återvända till 
förhandlingsbordet. 
Unilever 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
peter.rossman@iuf.org 

Sekretariatet insisterar på att Unilever tillämpar 
den lösning på den långvariga konflikten på 
företagets fabrik för hygienprodukter i Assam i 
Indien som IUL och Unilever kom överens om på 
OECD i fjol. Proceduren för fastställande av facklig 
representation har ännu inte implementerats och 
IUL är redo att föra en offentlig kampanj om 
situationen fortsätter.  

IUL:s och Unilevers arbetsgrupp för 
sysselsättning 
Arbetsgruppens andra möte ägde rum i London 
25/5. IUL:s medlemmar i arbetsgruppen är 
Hermann Soggerberg (NGG/EWC-samordnare), 
Hidayat Greenfield (IUL Asien/Stillahavet) och 
Peter Rossman (IUL:s sekretariat). Gruppen 
inledde en detaljerad fabriksvis genomgång av 
Unilevers dryckesdivision där man letar efter 
överdriven användning av otrygga 
anställningsformer och i förekommande fall 
föreslår motåtgärder. Arbetsgruppen rapporterar 
till IUL:s och Unilevers halvårsmöte i september 
och till IUL-förbund i Unilever vid samma tillfälle. 

Vitasoy 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
hidayat.greenfield@iuf.org 

I juni demonstrerade medlemmar i IUL-anslutna 
National Union of Workers (NUW) på Vitasoy-
fabriken i Wodonga i Australien till stöd för 
Vitasoy-arbetarnas kamp för fackliga rättigheter i 
Hongkong och krävde att deras kollektivavtal även 
ska gälla för arbetarna i Hongkong.  

Vitasoy-arbetarna i Hongkong bildade en 
fackförening i juli 2010 under en strejk mot dåliga 
arbetsvillkor. Trots att strejken avblåstes vägrade 
företagsledningen i Hongkong att svara på 
upprepade vädjanden från facket om formella, 
regelbundna möten för att lösa allvarliga problem 
med långa arbetsdagar, löner och löneberäkning 
samt utbetalning av ersättningar och bonusar.  

Hongkongledningen vägrar att ens träffa facket för 
att diskutera frågorna och hävdar att det är fritt 
fram för alla anställda att diskutera sådana 
problem via ”öppna kanaler” utan inblandning av 
facket.  

Eftersom ledningen inte vill erkänna facket i 
Hongkong och förvägrar dem rätten att förhandla 
om ett kollektivavtal menade Vitasoy-arbetarna i 
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Australien att kamraterna i Hongkong borde 
omfattas av avtalet i Australien där facket erkänns.  

IUL hjälpte de båda facken att kommunicera, bl a 
genom att skicka ett videomeddelande från 
Hongkong-arbetarnas fackförening till NUW-
medlemmarna på Vitasoy i Australien, där de 
beskrev sin kamp och tackade de australiska 
kamraterna för deras stöd. Vitasoy är ett 
Hongkongbaserat transnationellt livsmedels- och 
dryckesföretag vars sojabaserade produkter 
tillverkas i Hongkong, Shenzhen, Singapore, Ayer 
(Massachusetts, USA) och Wodonga (Victoria, 
Australien) och säljs globalt. 

HOTELLKEDJOR 
lisa.eldret@iuf.org 
Accor 
lisa.eldret@iuf.org 

Arbetet med att utveckla ett internationellt nätverk 
för fack och anställda i Accor fortsätter. Det 
omfattar bl a att Accoranställda i Kanada, 
Indonesien, Nigeria, Brasilien och Sydkorea 
regelbundet delar med sig av kommunikationer 
och information. I Marocko och Sydafrika 
genomför vi utredningar av Accors verksamhet 
och ägarstruktur. 
I Kanada pågår samtal med Accors ledning om 
fackliga rättigheter för personalen på tre hotell 
efter att IUL protesterat hos OECD:s nationella 
kontaktpunkt i Frankrike mot allvarliga brott mot 
frihetsrätten när anställda försökte bilda en 
fackförening. 

Intercontinental 
lisa.eldret@iuf.org 
Den 24/5 demonstrerade medlemmar i IUL:s 
styrgrupp för hotellkedjor tillsammans med 
hotellanställda i ett protestmöte som arrangerats 
av Unite utanför Holiday Inn Hotel Mayfair i 
London. Holiday Inn ingår i hotellkedjan 
Intercontinental som är officiell leverantör till OS 
2012. Hotellet har brutit mot det avtal som 
undertecknats av Sebastian Coe och enligt vilket 
alla leverantörer av tjänster till OS 2012 ska betala 
sina anställda minst 8,30 GBP i timlön. Facket 
driver en kampanj för att hotellanställda i London 
ska få skäliga löner och rätt att förhandla kollektivt. 

Rezidor 
lisa.eldret@iuf.org 

Efter den utredning som genomfördes med stöd 
från 3F tidigare i år har vi bestämt oss för att 
koncentrera oss på varumärket Radisson vars 
hotell drivs av både Rezidor och Carlson Hotels 
(som äger 51 % av Rezidor). HRCT-facket Nordisk 
Union konstaterar att tillfälliga anställningar och 
outsourcing är ett stort problem för 

hotellanställda i Norden och genomför en enkät 
bland fackmedlemmar för att fastställa hur 
arbetsvillkor och sysselsättning påverkas. I 
Danmark har organisering inletts i fyra branscher 
för att hitta nya fackombud, höja 
organisationsgraden och lösa arbetsplatsproblem 
på Radissonhotell. 

KÖTT 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Danish Crown 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Medlemsförbund med medlemmar i Danish Crown 
träffades i samband med IUL:s styrelsemöte i 
slutet av mars för att diskutera frånvaron av 
framsteg i kontakterna med företaget.  

Efter att ha antytt att man kunde tänka sig att 
förhandla om ett fackligt rättighetsavtal med IUL 
förhalade företaget samtalen i över ett år innan 
man till sist meddelade danska medlemsförbundet 
NNF att man istället för att förhandla med IUL ville 
utforma en CSR-policy. Fackliga rättigheter i 
Danish Crown och andra transnationella köttjättar 
står på dagordningen på IUL:s internationella 
köttkonferens som äger rum i Omaha i USA 1-
3/11 2011. 

TOBAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Reynolds America och British 
American Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

IUL-anslutna Farm Labor Organizing Committee 
(FLOC) tog sin kampanj för rättigheter och 
anständiga arbetsvillkor för migrerande 
lantarbetare i USA till Europa på en tvåveckors 
turné med möten och demonstrationer i april. 
Målet för turnén var att tvinga BAT att ta sitt 
ansvar för de förfärliga arbetsvillkoren och 
levnadsförhållandena på tobaksodlingar i USA. 
Delegationen besökte Tyskland och Turkiet och 
avslutade turnén med demonstrationer och 
aktioner på BAT:s aktieägarstämma i London 28/4. 
FLOC:s ordförande Baldemar Velasquez 
uppmanade BAT att omedelbart vidta åtgärder för 
att försäkra sig om att företaget i sin leveranskedja 
respekterar mänskliga rättigheter och den egna 
uppförandekoden. Läs mer här. 

Efter Velasquez talade National Farm Worker 
Ministrys vd Virginia Nesmith och IUL:s 
generalsekreterare Ron Oswald. BAT:s 
styrelseordförande lovade att företaget skulle träffa 
FLOC på ett formellt möte och att ställa sig bakom 
ett branschomfattande initiativ för positiv 
förändring på USA:s tobaksodlingar. 
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TURISM IUL:s konferens för facklig 
medlemstillväxt 31/3- 1/4 
2011 
lisa.eldret@iuf.org 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

lisa.eldret@iuf.org 

Thomas Cook 
lisa.eldret@iuf.org 

På ett internationellt möte nyligen med företrädare 
för IUL och de globala systerförbunden ITF och 
UNI som representerar turistanställda beslutade 
man att ett tätare samarbete behövs samt att de 
gemensamma insatserna först ska inriktas på 
Thomas Cook som är en av världens största 
researrangörer. Mötesdeltagarna beslutade att 
Thomas Cooks verksamhet ska utredas, t ex 
beträffande facklig organisationsgrad och 
organisation. En styrgrupp för Thomas Cook-
fackliga ska sedan utarbeta ett program för 
framtida samarbeten. 

Den 31/3-1/4 2011 diskuterade över 100 deltagare 
från ett stort antal IUL-förbund olika sätt att skapa 
medlemstillväxt, aktivera medlemmarna, stärka 
den globala förhandlingspositionen samt hur IUL 
kan stödja och samordna organiseringen på 
internationell nivå. Mötet diskuterade möjligheter, 
förutsättningar och olika slags målinriktade 
internationella organiseringskampanjer samt 
frågan om hur medlemsförbunden genom IUL kan 
stödja varandra när de bygger upp sin 
organisationsförmåga.  

OECD:s riktlinjer, läges-
rapport om revideringen och 
Ruggies principer  
peter.rossman@iuf.org 

Rekommendationer utformades av flerspråkiga 
arbetsgrupper på tre områden.  

1. Ett internationellt organiseringsinitiativ  
2. Bättre organisationsförmåga och starkare 

nätverk  OECD:s uppdaterade riktlinjer för 
multinationella företag antogs officiellt i Paris 
25/5 2011. För facket öppnas nu nya möjligheter. 
De uppdaterade riktlinjerna innehåller ett nytt 
kapitel som beskriver hur de tillämpas på 
leveranskedjor och affärsrelationer som tidigare 
skyddat företag från ansvar, t ex licensiering och 
franchising.  

3. Solidaritet och stöd 

De ingår i en större rapport som kommer att 
skickas ut och publiceras på vår hemsida. 

 

 

TNF-info 
Tidigare nummer (1-6) kan 
beställas från sekretariatet. Skriv 
till:  

iuf@iuf.org 

Ett nytt kapitel om mänskliga rättigheter 
specificerar en bredare palett än tidigare av 
människorättsinstrument som anger ramarna för 
företags uppförande. Och kapitlet om 
sysselsättning – som är det som oftast använts av 
facket i protester mot OECD-riktlinjerna – har 
utvidgats och innehåller nu viktiga delar av ILO:s 
trepartsdeklaration om multinationella företag och 
socialpolitik. 

IUL har medverkat aktivt i varje steg i 
uppdateringsprocessen, plus i utarbetandet av de 
riktlinjer för företagande och mänskliga 
rättigheter som tagits fram av FN:s särskilde 
representant för företagande och mänskliga 
rättigheter, John Ruggie, och som varit 
referenspunkt för centrala delar av uppdateringen. 
De publicerades officiellt i slutet av mars. 
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