- anställda skriker efter rättvisa!
Mondelez

Munsbitar fyllda av glädje?

- International är det transnationella snacksföMondelez
retag som bildades i oktober 2012 när snackstillverkningen avknoppades från tidigare Kraft Foods. Det
beskriver sig självt som ett företag med en vision: nämligen att ”skapa munsbitar fyllda av glädje för våra konsumenter, anställda och samhällen runtom i världen”.
Men för de anställda i Egypten och Tunisien har företaget
inte varit någon glädjespridare. Där har människor riskerat livet i landsomfattande kamp för rättigheter och de- bestämde att alla rättigheter upphör
mokrati. Mondelez
att gälla vid fabriksgrinden.

Kryddade med
människorättsbrott!
Arbetet på Cadburys (numera Mondelez’)
tuggummifabrik i Alexandria i Egypten
är hårt. 2011 förlorade en arbetare tummen i en olycka
när han ensam tvingades
köra en maskin som normalt
bemannas av tre. För detta
fick han sparken utan någon
ersättning!
När Mubarak störtades verkade en ny demokratisk epok
stå för dörren och 250 av fabrikens 300 arbetare bildade
en fri fackförening. Men fabriksledningen vägrade erkänna facket. En spontan
protestaktion ägde rum på
nattskiftet 27 juli 2012 efter att
företaget struntat i att betala
ut en löneökning som regeringen beslutat om. Företaget
svarade med att sparka de
fem som grundat fackföreningen – och två av dem arbetade inte ens under det
aktuella nattskiftet.

www.SCREAMDELEZ.org

- 49 % av SOI Tunisien äger Mondelez
TUBI, en av Afrikas största kaktillverkare. Fabriken i Tunisien tillverkar olika
Mondelez-produkter,
till exempel TUC.
På fabriken jobbar 1 600 personer.
Många hundra av dem är anställda på
osäkra kontrakt. Mitt under pågående
förhandlingar om nytt kollektivavtal i juli
*
2012 sparkades generalsekreteraren i
* Helt smaklöst beteende
det lokala facket plötsligt för att han företrädde och hade möten med de arbetare som valt honom.
Därefter avstängdes den biträdande generalsekreteraren
från jobbet. Fabriksledningen mer eller mindre tvingade de
återstående fackledarna att avsäga sig sina styrelseuppdrag
innan samtalen kunde återupptas. Sedan dess har facket valt
en ny styrelse, men de sparkade har inte fått sina jobb tillbaka
och fabriksledningen vägrar gå in i riktiga förhandlingar.

Internationell
kampanj för
arbetstagarnas och
fackets rättigheter
på Mondelez

Företaget bemöter den proteststorm som agerandet vållat
runtom i världen med att förneka, desinformera och brutalt
blunda för det lidande det vållat de båda före detta anställda som arbetskamraterna valt till sina företrädare. Inte
heller svarar företaget på påstötningar från IUL, som före- fackligt orträder en överväldigande majoritet av Mondelez’
ganiserade anställda världen över.
Mondelezarbetarna
i Egypten och Tunisien
fortsätter kämpa för rättvisa: återanställning av
Speak
alla som sparkats för att de utnyttjat sina rättigheter, fullständigt erkännande av facket och
riktiga förhandlingar.

UP!

Stöd kampanjen!

Gör så här?

• Besök kampanjens hemsida screamdelez.org
eoch stöd de egyptiska och tunisiska arbetarna
genom att skicka ett protestbrev till Mondelez
• Tala om för Mondelez
på hemmaplan vad du tycker om att företaget bryter mot de mänskliga rättigheterna
• Kontakta oss för mer information om
hur du kan bidra:

screamdelez@iuf.org

Screamdelez International

@Screamdelez

www.SCREAMDELEZ.org

