Mondelez-werknemers
schreeuwen om gerechtigheid!

Heerlijke momenten van vreugde?

- International is de transnationale snackonderMondelez
neming die in oktober 2012 is ontstaan toen snacks werden afgescheiden van het voormalige Kraft Foods. Ze
noemt zichzelf een bedrijf met een droom: om ‘heerlijke
momenten van vreugde te bieden aan onze consumenten, medewerkers en wereldwijde gemeenschappen’.
Maar het bedrijf heeft zijn werknemers in Egypte en Tunesië geen vreugde gebracht. In deze landen, waar mensen hun leven hebben gegeven in de nationale strijd voor
- besloten dat de
rechten en democratie, heeft Mondelez
uitoefening van rechten ophoudt bij de fabriekspoorten.

Met de smaak van
mensenrechtenschennis!
Het werk in de kauwgomfabriek
- in
van Cadbury (nu Mondelez)
Alexandrië, Egypte is zwaar.
In 2011 moest een werknemer
in zijn eentje een machine bedienen die normaal gesproken
door drie personen wordt bediend en verloor toen de helft
van zijn duim bij een ongeval.
Daarvoor werd hij ontslagen
zonder enige vergoeding!
Toen de val van Mubarak een
nieuw tijdperk van democratie
beloofde, vormden 250 van de
300 werknemers in de fabriek
een onafhankelijke vakbond.
Het management wilde de vakbond niet erkennen. Toen er
een spontaan protest ontstond
in de nachtdienst van 27 juli
2012, omdat het bedrijf weigerde een door de overheid
opgelegde loonsverhoging te
betalen, reageerde het bedrijf
door de vijf oprichters van de
vakbond te ontslaan, terwijl ten
minste twee van hen niet eens
aan het werk waren toen het
protest plaatsvond!

www.SCREAMDELEZ.org

- 49% van een
In Tunesië bezit Mondelez
van de grootste koekjesproducenten van
Afrika, SOTUBI, waarvan de fabriek in
- maakt, zoals
Tunis merken van Mondelez
TUC. In de fabriek werken 1600 mensen
onder wie honderden met een onzeker
contract. Tijdens de onderhandelingen
over een nieuwe cao in juli 2012, werd de
*
secretaris-generaal van de lokale vak* Totaal onsmakelijk gedrag
bond op staande voet ontslagen omdat hij
de werknemers door wie hij was verkozen, vertegenwoordigde en ontmoette. Daarna werd de plaatsvervangende secretaris-generaal geschorst. Onder enorme
druk van het management stemden de resterende vakbondsleiders ermee in om uit het bestuur van de vakbond te stappen
om de gesprekken op gang te brengen. Er is toen een nieuw
bestuur gekozen, maar niemand heeft zijn baan teruggekregen
en het management vermijdt echte onderhandelingen.

Internationale
campagne voor
arbeiders- en
vakbondsrechten
bij Mondelez

De onderneming reageert op de wereldwijde protesten met
ontkenning, misleidende informatie en een grove minachting
van de situatie van haar ex-werknemers die door hun collega’s
zijn verkozen om hen te vertegenwoordigen. Brieven van de
IUF, die de overgrote meerderheid van vakbondswerknemers
bij Mondelez wereldwijd vertegenwoordigt, worden niet beantwoord.
- in Egypte en TuneWerknemers van Mondelez
sië willen hun strijd voor gerechtigheid voortzetSpeak
ten: terugkeer in het bedrijf voor iedereen die is
ontslagen vanwege de uitoefening van hun
rechten, volledige erkenning van de vakbond en
echte onderhandelingen.

UP!

Steun de campagne!

Wat kunt u doen?

• Ga naar de campagnewebsite op
screamdelez.org om Mondelez
een
bericht te sturen waarmee u de Egyptische en Tunesische werknemers steunt
• Stuur een bericht aan Mondelez
in uw woonplaats
om uw zorgen te uiten over de schendingen van fundamentele mensenrechten door de onderneming
• Neem contact met ons op voor meer informatie
over hoe u kunt helpen, op screamdelez@iuf.org
Screamdelez International

@Screamdelez

www.SCREAMDELEZ.org

