Internationale campagne om steun te betuigen aan de werknemers van de PepsiCo-depots

Wat is PepsiSmash?

De wereldgigant in snacks en dranken PepsiCo probeert om een werknemersgroep te breken die de moed heeft gehad om een vakbond te vormen
in de Indiase deelstaat West-Bengalen. In 2013 hebben de werknemers
van drie depots, die uitsluitend aangeworven werden door PepsiCo voor
de Frito Layproducten, hun nieuwe vakbond geregistreerd bij de bevoegde
autoriteiten. Sindsdien werden ze gepest en aangevallen door handlangers van de onderneming. Nadien werden uiteindelijk 162 van de 170
werknemers die tewerkgesteld zijn in de depots plots op straat gezet.

Samengevat

Volhouden

In mei 2013 heeft de onderneming, na het protest, aanvaard dat de werknemers terugkeren naar het werk,
maar op voorwaarde dat ze ervan afzien om hun
mensenrechten uit te oefenen. Ze hebben namelijk
moeten verklaren dat ze zich nooit meer zouden
aansluiten bij een vakbond, men heeft hen valse verklaringen laten ondertekenen waarbij ze hen lieten
geloven dat ze juridisch bindend zijn. Vervolgens werden ze verplicht om hun lidkaarten te vernietigen en ze
te vertrappelen wanneer ze de depot binnenkwamen.
Degenen die weigerden, kregen te horen dat ze nooit
meer aan de slag zouden kunnen gaan en dat ze
zouden worden uitgesloten door alle lokale werkgevers.

Ondanks alle bedreigingen, pesterijen en moeilijkheden, zijn 28 van de onterecht ontslagen
werknemers opgekomen tegen deze ernstige schendingen van hun fundamentele rechten. Het
Actiecomité van de werknemers van PepsiCo Frito Lay en IUF eisen met één luide stem de re-integratie van de werknemers en dat hun loon integraal wordt uitbetaald vanaf de datum van ontslag.
Bovendien eisen ze de garantie dat ze hun recht om een vakbond op te richten of om zich erbij
aan te sluiten mogen uitoefenen zonder vrees voor represailles. PepsiCo verwerpt deze eisen.
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“Fun-for-you”, vind je dat leuk?

Frito Lay is een van de merken van PepsiCo die
de producten “Fun-for-you” (leuk), “Good-foryou” (gezond) en “Better-for-you” (beter)
verkoopt. Voor de leden van het Actiecomité
was het werk in de depots van Frito Lay noch
goed, noch leuk. Hun lot had misschien “beter”
geweest als ze niet geprobeerd hadden om hun
rechten uit te oefenen: opkomen voor hun
rechten heeft hen alleen maar moeilijkheden, uitsluiting en schulden opgeleverd.

Mensenrechten op de werkvloer

In 2012 heeft PepsiCo een “Operationele Raad voor de mensenrechten” opgericht om, zo zegt de onderneming, binnen de onderneming te “waken over de naleving van de internationale
normen die vermeld worden in de Richtsnoeren van de
Verenigde Naties voor ondernemingen en mensenrechten”. Wat
doet het Comité om deze flagrante schendingen te verhelpen?

De Richtsnoeren zijn gebaseerd op de internationale
instrumenten voor de mensenrechten, en voornamelijk
op de IAO-conventies en de conventies van de VNOrganisatie, die het recht van de werknemers waarborgen om vakbonden op te richten en om te
onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden.
PepsiCo heeft eveneens een “beleid inzake
mensenrechten op de werkvloer”, waarin het volgende staat: “Vrijheid van vereniging betekent dat de
medewerkers het recht hebben om samen te komen,
om te communiceren met en om zich aan te sluiten bij
verenigingen van hun keuze”.

Het beleid rept met geen woord over het recht
van de werknemers om vakbonden op te richten
of er zich bij aan te sluiten, noch over de plicht van
de directie om deze vakbonden te erkennen en te
goeder trouw met hen te onderhandelen. PepsiCo is
op de hoogte van wat er gaande is in haar depots:
de aandacht van de directie werd gevestigd op het
misbruik, zowel in India als bij de hoofdzetel van de
onderneming. PepsiCo weigert tussen te komen
om ervoor te zorgen dat de rechten van de
werknemers gerespecteerd worden.

Wat kan jij
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• su

De werknemers van de depot PepsiCo
Frito Lay hebben jouw steun nodig!

De Indische vakbonden hebben solidariteitsacties gevoerd
in heel het land, en de campagne zal aanhouden totdat alle
werknemers terugkeren naar hun werkplek, hun
volledig loon krijgen, en er degelijke garanties zijn dat
ze een vakbond kunnen oprichten of er zich bij
kunnen aansluiten zonder vrees voor represailles.
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