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JORDBRUK 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 
Det senaste halvårsmötet mellan Chiquita, 
COLSIBA och IUL hölls i San José i Costa Rica 
20/9 2011. Arbetsgruppen för genusfrågor 
(inrättad tidigare i år, se TNF-INFO nr 6) 
rapporterade om det pågående arbetet med att  

slutföra texten för ett avtal om sexuella 
trakasserier och diskriminering samt att man avser 
att utforma en praktisk arbetsplan kring dessa 
frågor. 

Förslag bordlades för samförståndsavtalet om 
säkerheten för fackliga ledare och en liten 
arbetsgrupp inrättades som ska färdigställa 
avtalstexten till början av oktober. 

Chiquita bekräftade att 5,5-månaders kontrakt inte 
längre tillämpas på 18 av företagets 28 plantager i 
Costa Rica och gav en lägesrapport om den 
juridiska process de inlett för att stoppa 
tillämpningen av de osäkra anställningskontrakten 
på de tio övriga plantagerna. 

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

Nästa samrådsmöte mellan IUL och TCCC hålls 
27/10 2011 i Atlanta. Fackliga företrädare från 
kontaktgruppens länder får tillfälle att diskutera 
problem direkt med den globala koncernledningen.  

Bolivianska fabriksarbetarförbundet CGTFB – där 
bl a landets Coca-Cola-fack ingår – ska gå med i 
den latinamerikanska federationen för Coca-Cola-
anställda (FELATRAC) och IUL eftersom de 
behöver bättre stöd, informationsdelning och 
informationsutbyte rörande i synnerhet dryckes- 
och mejeribranscherna. CGTFB hälsas välkomna 
till både FELATRAC och IUL. Läs mer här.  

I IUL:s regi träffades fackliga företrädare från 
guatemalanska facket för anställda på 
Embotelladora Central SA (STECSA) och 
Honduranska bryggeriarbetarförbundet (STIBYS) 
i Guatemala för att utbyta information, stärka 
banden och trappa upp samarbetet mellan de 
båda förbunden i samband med deras 
kollektivavtalsprocesser med Coca-Cola. Klicka 
här för en fullständig rapport. 

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag uteslutande 
för IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.rel-uita.org/companias/coca-cola/con_angel_asturizaga-eng.htm
http://www.rel-uita.org/companias/coca-cola/stecsa_y_stybis_aunan_esfuerzos-eng.htm
http://www.rel-uita.org/companias/coca-cola/stecsa_y_stybis_aunan_esfuerzos-eng.htm
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Uppbackade av IUL gick arbetarna på Coca-Colas 
fabrik i Mégrine i Tunisien ut i två 
halvdagarsstrejker 26-27/7 som ledde till viktiga 
förbättringar av arbetsmiljö och löner. Facket på 
fabriken stod på barrikaderna i januari i den 
framgångsrika kampen mot bemanningsföretag på 
Coca-Cola i Tunisien (se TNF-INFO nr 7). Alla 
som jobbar på företaget är nu anställda direkt av 
Coca-Cola-tapparen SFBT.  

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

En av IUL uppbackad organiseringskampanj på 
den största tappningsfabriken i Radzymin i Polen 
ledde till bildandet av en ny fabriksklubb som valde 
sin ledning 14/9. 

Efter en framgångsrik organisering av alla fabriker 
i Pakistan förhandlade landets sex Coca-Cola-
fack gemensamt fram lokala kollektivavtal med 
CCBPL (Coca-Cola Pakistan Beverages Limited). 
Det var första gången som förhandlingar ägde rum 
på nationell nivå. Läs mer här. 

Flera förbund rapporterade om framsteg i kampen 
mot användningen av tillfällig arbetskraft. I 
Marocko rapporterar UMT-klubben på fabriken i 
Casablanca att 41 långvarigt tillfälligt anställda fått 
fast jobb de senaste tre månaderna tack vare en 
kraftfull facklig kampanj. Och i Guatemala har 
outsourcingen stoppats på Embotelladora Central.  

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

Facket på Frito Lay i Dominikanska republiken – 
som nyligen gick med i IUL – demonstrerade 15/9 
utanför fabriken i Santo Domingo i protest mot 
trakasserier av facket, ogrundade uppsägningar 
och brott mot kollektivavtalet.  

Pepsico-nätverket PepsiCo Network finns nu på 
Facebook! Sidan heter ”PepsiCo Workers Rights” 
– gå med i vår grupp och berätta vad som händer 
hos er! 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 
Den 10/6 2011 röstade över hälften av 
medlemmarna i IUL-anslutna UAB-facket 
”Svyturys-Utenos alus” för en strejk på Carlsbergs 
bryggeri i Litauen. Man strejkar för att sätta kraft 
bakom kravet på ett anständigt kollektivavtal med 
företaget. IUL kontaktade företaget på koncernnivå 
och krävde att ledningen för Carlsberg Litauen 
tillämpar kollektivavtalet i dess helhet och 
tillmötesgår de legitima krav som arbetarna 

framfört via sitt fack. Konflikten i Litauen pågår 
fortfarande och kommer sannolikt att trappas upp 
av IUL efter ett märkligt domstolsbeslut där 
arbetarna fråntas strejkrätten eftersom öl sägs 
vara en ”nödvändig tjänst”. 

I Kambodja har landets livsmedelsarbetarförbund 
CFSWF meddelat IUL att Carlsberg Kambodja 
struntar i en officiell skiljedom om 
övertidsersättning där fackets linje vann. IUL har 
uppmanat Carlsbergs ledning att prata med 
ledningen för CAMBREW i Kambodja och se till att 
företag och fack lokalt når en rättvis och formell 
överenskommelse där betalningsdag och liknande 
frågor klarläggs. Hittills har Carlsberg inte gjort 
mycket mer än att hantera ärendet som en pr-sak i 
dansk och kambodjansk press. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

De anställda på Foster's är oroade för 
anställningstryggheten sedan de i medierna fått 
veta att det ikoniska australiensiska företaget 
troligen kommer att köpas upp av brittiska 
SABMiller. IUL:s sekretariat utvärderar nu 
tillsammans med det lokala facket i Australien hur 
jobben på Foster's påverkas av affären med 
SABMiller. Läs mer här. 

CATERING 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Compass 
jens-petter.hagen@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 
(se TNF-INFO nr 7). Vi har nått en 
principöverenskommelse som kommer att fastslås 
med den första återanställningen. 

Sodexo 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Ett ramavtal har tecknats i Storbritannien mellan 
tre IUL-förbund (GMB, Unison och Unite) och 
Sodexo rörande fackligt tillträde till och fackliga 
rättigheter i företagets brittiska verksamhet. Ett 
avtal har också slutits i den långvariga konflikten 
mellan IUL-anslutna SEIU och Sodexo i 
Nordamerika. Avtalsvillkoren är hemliga.  

Förhållandet mellan IUL och Sodexo ska 
diskuteras och förbättras på ett möte mellan en 
grupp IUL-förbund och Sodexos koncernledning 
som för tillfället planeras äga rum 1/12 i Paris. 

http://www.iuf.org/drupal/?q=node/448
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/448
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/448
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/443
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/425
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/425
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/425
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1112
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1049
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/fosters-employees-worried-about-their-jobs
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
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IUL:s MEJERIAVDELNING 
burcu.ayan@iuf.org 

Nästa möte för IUL:s mejeriavdelnings 
ledningsgrupp hålls i Hamilton i Nya Zeeland 16-
17/11 2011 för att stärka arbetet i den nyinrättade 
avdelningen. Mejeriavdelningen lägger sista 
handen vid ett antal utredningar – t ex lands- och 
företagsrapporter – som ska presenteras för 
gruppen och senare för alla avdelningens 
medlemmar.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL och Danone har skrivit ett globalt avtal om 
arbetsmiljö och stress 
Det färska avtalet om arbetsmiljö, arbetsvillkor och 
stress undertecknades 29/9 i Paris av IUL:s 
generalsekreterare Ron Oswald och Danones vd 
Frank Riboud.  

Avtalet får ett direkt, positivt och konkret 
genomslag på golvet på arbetsplatser där varje 
avtal i slutänden visar vad det är värt.  

Fackmedlemmarnas och deras förtroendevaldas 
aktiva medverkan i de processer som anges i 
avtalet utgör en oumbärlig motvikt till 
företagsledningen när avtalet tillämpas. IUL har 
välkomnat Danones fortlöpande engagemang för 
att säkra att de anställda och deras fackföreningar 
har rätt och möjlighet att aktivt medverka i avtalets 
praktiska tillämpning på Danones arbetsplatser 
världen över. 

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

IUL och ITF har byggt en gemensam hemsida för 
ITF:s och IUL:s fiskeriprogram. Länkar till 
hemsidan finns på ITF:s och IUL:s egna hemsidor. 
Du kommer till den gemensamma hemsidan 
genom att klicka på ”Fiskeri” under rubriken 
”Arbetsområden och sektorer” i högerkanten på 
IUL:s svenska startsida. Den gemensamma 
fiskerisidan är ett bra exempel på två globala fack 
som samarbetar för att nå gemensamma mål i en 
fiskerinäring som definierats som ”från båt till 
butik”. En central del i det banbrytande och 
branschgränsöverskridande initiativet utgörs av en 
snabbenkät som vi ber alla ITF- och IUL-förbund i 
fiskeribranschen att fylla i. 

Klicka här för att besöka den gemensamma sidan. 
Klicka här för att fylla i enkäten. 

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 av nedskärningar. IUL har lovat 
sitt fulla stöd till medlemmar som drabbas av de 
brutala nedskärningarna som enbart motiveras 
med kortsiktiga ekonomiska mål. 

Hershey 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

IUL har sjösatt en stödkampanj för en återgång till 
direkt och fast anställning på Hersheys 
chokladpackningsfabrik i Palmyra i Pennsylvania i 
USA. Kampanjen sker också i solidaritet med de 
utländska studenter som idag arbetar på fabriken 
på extremt undermåliga villkor, offer för en 
outsourcing-härva där Hershey använder fyra 
nivåer av underleverantörer. 

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

I förra numret av TNF-INFO noterade vi att Kraft 
inte längre är ”ett i huvudsak nordamerikanskt 
företag med verksamhet i Europa och 
tillväxtmarknader utan [istället] med egna ord [har] 
blivit ’en global snacksjätte’”. Sedan dess har 
företaget gjort stora framsteg i 
förvandlingsprocessen och i början av augusti 
meddelat att de planerar att dela upp sig i två 
separata företag: en gren med låga volymer och 
höga marginaler i Nordamerika, och en global 
snacksgren med hög tillväxt. 

Samordningen och samarbetet mellan IUL-förbund 
med medlemmar i Kraft har fokuserats kring två 
konflikter. I Belgien har fyra förbund som 
representerar anställda på Krafts chokladfabrik 
protesterat mot ett förslag om att flytta produktion 
och skära ner 100 jobb. IUL-förbund hos Kraft 
samlar in namnunderskrifter globalt i ett upprop för 
de belgiska fackens krav. I USA har Kraft varslat 
om nedläggning av ett lager i delstaten Georgia 
(vars anställda representeras av BCTGM) och 
meddelat att jobben överförs till ett lager som drivs 
av en icke-fackligt organiserad tredjepart. Kraft 
utnyttjar situationen för lagerarbetarna som snart 
står utan fackförening, till att försöka tvinga facket 
att acceptera företagets kollektivavtalskrav. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/fish/index.cfm
http://www.itfglobal.org/fish/index.cfm
http://www.itfglobal.org/fish/index.cfm
http://www.itfglobal.org/campaigns/fisheries-survey.cfm/formbuilder/105/p/1
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Sedan avtalet om fackliga rättigheter och fackligt 
erkännande undertecknades av SBNIP och 
ledningen för Nestlé Indonesien i mars har inte 
mycket skett i förhandlingarna om ett kollektivavtal 
på Nestlés fabrik i Panjang. Förhandlingarna har i 
dagsläget gått i baklås och SBNIP:s medlemmar 
strejkar. I skrivande stund har Nestlé till följd av 
detta sparkat alla aktiva medlemmar i IUL-anslutna 
SBNIP. Om de inte återanställs kommer IUL att 
återuppta den globala Nespressure-kampanjen 
mot Nestlé. 

I september erbjöds IUL återigen av IUL-förbundet 
FGA-CFDT att delta i deras samordningsmöte för 
Nestléombud. Viktiga punkter på dagordningen var 
resultatet av en oberoende undersökning av 
psykosociala sjukdomar hos Nestlé i Frankrike 
och en analys av lönepolicy och löneförhandlingar. 
I Frankrike och hela Europa opinionsbildar facket 
mot lömska prestationsvärderingar och det hot mot 
kollektivavtal, sammanhållning och solidaritet som 
bonusar knutna till prestation utgör. IUL-förbund i 
Chile och Ghana har också drabbats av de här 
rättighetsövergreppen och samordnar sina 
strategier. 

Roquette Frères 
peter.rossman@iuf.org 

Medlemmar i BCTGM:s Local 48G på Roquettes 
fabrik i Keokuk i Iowa röstade 23/7 ja till en 
lösning av konflikten och återupptog kort därefter 
arbetet. Under den tio månader långa lockouten 
har IUL 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 framgångsrikt tvingat Roquette att 
avbryta lockouten och återvända till 
förhandlingsbordet. Fackföreningen tackar IUL för 
kraftfullt stöd under konflikten.  

Unilever 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
peter.rossman@iuf.org 

Sekretariatet fortsätter slåss för att Unilever ska 
tillämpa 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. Rutinerna för fastställande av facklig 
representation har ännu inte införts i praktiken och 
IUL är redo att föra en offentlig kampanj om 
situationen fortsätter.  

Unilever och IUL:s globala samtal 
IUL:s generalsekreterare Ron Oswald, en 
representativ grupp medlemsförbund från IUL:s 
regioner, personal från general- och 
regionsekretariaten samt en företrädare för ICEM 
träffade företagets koncern- och regionledning 14-
15 september för fortsatta samtal om viktiga 
frågor, t ex sysselsättningspolitik och fackliga 
rätigheter. Unilever gick med på att vidta definitiva 
åtgärder enligt ett strikt tidsschema för att få ett 
slut på den långvariga konflikten om facklig 
representation på fabriken i Doom Dooma i Assam 
i Indien. Mötet granskade även fackliga rättigheter 
i Europa, Afrika och andra länder i region 
Asien/Stillahaven. 

IUL:s och Unilevers arbetsgrupp om hållbara 
jobb höll sitt andra och tredje möte och gick vidare 
på den inslagna vägen genom att granska 
anställningsformerna i Unilevers dryckesdivision. 
Nästa gång står glassen på tur. Arbetet sker 
metodiskt och det är uppenbart att Unilever själva 
för första gången börjar efterfråga exakt statistik 
för omfattningen och arten av osäkra 
anställningskontrakt i de berörda sektorerna. När 
utredningen är klar bör det bli enklare för 
medlemsförbund att förhandla om osäkra 
anställningar.  

Sekretariatet hoppas hålla ett internationellt möte 
för Unileverfack 2012 som ett led i det 
kontinuerliga arbetet med att bygga en effektiv 
global allians i företaget.  

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

I skrivande stund har ett avtal nåtts mellan IUL-
förbundet NUW i Australien och Vitasoy (se TNF-
INFO nr 7 för en bakgrund). Mer information i 
nästa nummer av TNF-INFO. 

KÖTT 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
IUL-förbund från hela världen sammanstrålar hos 
nordamerikanska medlemsförbundet UFCW för en 
global köttkonferens i Omaha i USA 1-3 
november. Medlemsförbund med medlemmar i 
köttsektorn är inbjudna och en bred internationell 
grupp fackföreträdare från Nord- och Sydamerika, 
Europa och Asien/Stillahavet lägger fast IUL:s 
agerande och strategi för sektorn under 
kommande år.  

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:hidayat.greenfield@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Reynolds America och British 
American Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Inte mycket har skett sedan BAT lovade att träffa 
FLOC och ställa sig bakom ett branschinitiativ för 
att säkra rättigheter och anständiga arbetsvillkor 
för migrerande tobaksarbetare i USA. IUL och 
FLOC har i alla fall träffat Philip Morris 
International och Japan Tobacco International 
som ett led i ansträngningarna att åstadkomma en 
positiv förändring på amerikanska 
tobaksplantager. 

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 
(http://www.iuf.org/tnc).  

Publikation ger kontinuerliga lägesrapporter 
från IUL-sekretariatets verksamhet avseende 
de viktigaste transnationella företagen. Mer 
detaljerad information kan erhållas från 
respektive artikelförfattare. 

Sekretariatet hoppas 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

Anställda hos Reynolds American försvarar sig 
än en gång mot ett angrepp på fackföreningarna 
BCTGM och IAM och försöker med förnyad kraft få 
arbetsgivaren att erkänna deras fack. Så sent som 
2006 angrep Reynolds Americans ledning 
hänsynslöst BCTGM som därmed gick miste om 
det officiella erkännandet som fackförening. 

 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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