- skriker etter rettferdighet!
Arbeidere hos Mondelez

Smakfulle gledesstunder?

- International er det multinasjonale snacksselMondelez
skapet som ble etablert i oktober 2012 da snacks ble utskilt fra tidligere Kraft Foods. De kaller seg et selskap
som drømmer om å “skape smakfulle gledesstunder for
forbrukere, medarbeidere og samfunn over hele
verden”. Men selskapet har ikke brakt glede til egne
arbeidere i Egypt og Tunisia. I disse landene har
mennesker ofret sine liv i landsomfattende kamper for
- besluttet at utøvelse
rettigheter og demokrati. Mondelez
av rettigheter stopper ved fabrikkportene deres.

Smaksatt med
misbrukte
menneskerettigheter!
Arbeidet ved Cadbury (nå
Mondelez)
tyggegummifabrikk i Alexandria, Egypt er
tøft. I 2011 mistet en arbeider
tommelen i en ulykke da han
ble tvunget til å betjene en
maskin som vanligvis betjenes av tre personer alene.
For dette ble han oppsagt
uten noen form for skadeserstatning!
Da Mubaraks fall ga løfter om
en ny epoke med demokrati,
etablerte 250 av 300 arbeidere
ved fabrikken en uavhengig
fagforening. Ledelsen avslo å
anerkjenne fagforeningen. Da
en spontan protest fant sted
på nattskiftet den 27. juli 2012
som følge av at selskapet
hadde avslått å utbetale en
statlig pålagt lønnsforhøyelse,
reagerte selskapet med å si
opp fem av fagforeningens
grunnleggere — hvorav minst
to av dem ikke engang var på
jobb da protestene fant sted!

www.SCREAMDELEZ.org

- 49 % av en av
I Tunisia eier Mondelez
Afrikas største kjeksprodusenter,
SOTUBI, hvis fabrikk i Tunis produserer
- som
merkevareprodukter fra Mondelez
f.eks. TUC. Fabrikken sysselsetter 1600
arbeidere; flere hundre av dem jobber
under usikre kontraktsforhold. I juli
2012, midt under forhandlingene om en
*
ny tariffavtale, ble generalsekretæren
* Totalt usmakelig oppførsel
for den lokale fagforeningen uten videre
avvist som representant og møteholder for arbeiderne som
hadde valgt ham. Dette ble etterfulgt av suspensjon av
generalsekretærens stedfortreder. Etter et enormt press fra
ledelsen ble de gjenværende fagforeningslederne enige om
å fratre sine styreverv for å gå videre med samtaler. Etter
dette er et nytt styre valgt, men ingen er blitt gjeninnsatt, og
ledelsen unngår reelle forhandlinger.

Internasjonal
kampanje for arbeidstakerrettigheter og
fagforeningsrett hos
Mondelez

Selskapet reagerer på protester fra flere steder i verden
med benektelse, feilinformasjon og en brutal ringeakt for
den vanskelige situasjonen til tidligere ansatte som arbeidskameratene har valgt som sine representanter. Henvendelser fra IUF, som representerer storparten av Mondelez
foreningsansatte arbeidere, blir ikke besvart.
Speak

UP!

- i Egypt og Tunisia er
Arbeidere hos Mondelez
fast bestemt på å fortsette sin kamp for rettferdighet – full gjeninnsettelse av alle de som
er sagt opp for å ha utøvd sine rettigheter, full
anerkjennelse av fagforeninger og reelle forhandlinger.

Gi din støtte til kampanjen!

Hva kan du gjøre?

• Gå inn på kampanjens nettsted screamdelez.org,
og send en melding til Mondelez
til støtte for de
egyptiske og tunisiske arbeiderne
• Send en melding til Mondelez
i byen
du bor i for å gi uttrykk for din bekymring over selskapets brudd på grunnleggende menneskerettigheter
• Kontakt oss for mer informasjon om hvordan du
kan hjelpe til på screamdelez@iuf.org
Screamdelez International

@Screamdelez
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