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JORDBRUK 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Den gemensamma arbetsgruppen för 
genusfrågor som inrättades i april 2011 (se TNF-
info nr 7) har kommit överens om ett förslag för en 
bilaga om sexuella trakasserier som ska bifogas till 
IUL:s och Chiquitas huvudavtal samt om ett 

 

 

 

pilotprojekt i Panama där kvinnors sysselsättning i 
banansektorn ska granskas. Vill du veta mer? 
Klicka här för att kontakta Sue Longley.  

DRYCKER/BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

DRYCKER 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Dunkin' Donuts presenterade en storaffär med 
Coca-Cola 2/4 2012. Företaget ska servera Coca-
Colas produkter i över 9 400 restauranger i USA 
när avtalet med PepsiCo löpt ut. De anställda på 
Coca-Cola Refreshments (Coca-Colas tappare i 
Nordamerika) som tillhör IUL-anslutna RWDSU-
UFCW (handelsanställdas förbund) motsatte sig 
affären och uppmanade tillsammans med IUL 
företaget att respektera relation till RDWSU, börja 
förhandla i god tro och undvika nedskärningar och 
eventuella fackliga medlemstapp. Läs mer här. 

I Filippinerna demonstrerade mängder av 
ungdomar mot Coca-Cola på internationella 
ungdomsdagen (12/8). Arbetarrörelsens allians 
APL mobiliserade hundratals ungdomsaktivister i 
hela landet och organiserade offentliga möten och 
protestaktioner mot Coca-Colas slakt på fasta 
anställningar. 

Efter att ha kört fast i de globala förhandlingarna 
inledde IUL en solidaritetsaktion 22/10 och bad 
medlemmar och aktivister att stödja och hjälpa 
CCBPI:s anställda hävda sina rättigheter rörande 
löner, anställningstrygghet och fackmedlemskap 
genom att skicka protestbrev. I kampanjen 
uppmanas företaget att respektera arbetstagarnas 
rättigheter i Filippinerna genom att sluta angripa 
den kollektiva förhandlingsrätten och inleda 
meningsfulla förhandlingar med de berörda 
facken. Över 7 000 protestbrev skickades till 
företaget och fler internationella aktioner planeras 
under 2013. 
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Sockerodlar- och sockerarbetaralliansen i 
Filippinerna ställde sig bakom den 
landsomfattande kampanjen för att Coca-Cola ska 
respektera arbetstagarnas rättigheter. Samtidigt 
vill alliansen ha ersättning för inkomstförluster när 
Coca-Cola Filippinerna smugglat in socker i landet 
genom att medvetet förfalska innehålls-
deklarationen för att slippa 38 % tull. Läs mer här. 

Otrygga anställningar, omstruktureringar, 
organisationsfrihet och kollektivförhandlingar var 
de frågor som dominerade mötet mellan IUL och 
Coca-Cola i Atlanta 1/11 2012. Mötet fokuserade 
på olösta problem i synnerhet i Filippinerna och 
Guatemala. Klicka här för en utförlig rapport från 
mötet. Medlemmar som vill ha tillgång till 
alliansmaterialet kan vända sig till Burcu Ayan 
(burcu.ayan@iuf.org) och be om ett lösenord och 
länkar.  

Nästa möte mellan IUL och TCCC äger rum i 
Atlanta 10/4 2013. 

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

Alliansmedlemmarna diskuterade nyligen 
förändringar i TCCC:s struktur. I juli 2012 
presenterade Coca-Cola Company planer på att 
effektivisera verksamhetens struktur och göra 
vissa ändringar i ledningen. Från 1/1 2013 ska 
företaget minska antalet verksamhetssegment till 
tre, nämligen Coca-Cola International, Coca-Cola 
Americas och Bottling Investments Group (BIG).  

Medlemsförbunden uppmanas informera IUL-
sekretariatet via burcu.ayan@iuf.org om 
eventuella förändringar eller konsekvenser för 
fackens ställning som omstruktureringen orsakar.  

Vissa medlemsförbund har rapporterat om 
problem efter att deras respektive Coca-Cola-
tappare outsourcat distributionen. Klicka här om 
du är medlem och besvara en kort enkät. Här finns 
även de preliminära resultaten från IUL:s enkät om 
Coca-Cola-systemet. Medlemsförbund inom Coca-
Cola-systemet som vill ha tillgång till 
alliansmaterialet kan vända sig till Burcu Ayan 
(burcu.ayan@iuf.org) och be om ett lösenord och 
länkar.  

En presentation av den senaste globala 
utvecklingen inom Coca-Cola för perioden mars-
oktober 2012 finns här. 

Alliansens styrgruppsmöte, Genève, 4-5/12 
2012 

På Coca-Cola-alliansens styrgruppsmöte 4-5/12 
träffades medlemmar från USA, Tunisien, 
Spanien, Guatemala och Sydafrika och fack som 
organiserar i Coca-Colas verksamhet i Turkiet och 
Brasilien. Samtalet kretsade kring alliansens 
aktuella arbete, framtida prioriteringar och förslag 

till ett internationellt ramavtal. Mötet avslutades 
med strategier för ett bättre samarbete mellan 
medlemsförbunden. Strategiska alternativ och 
konkreta mål för alliansen i framtiden planerades 
också.  

Ett möte för alla alliansmedlemmar ska arrangeras 
2013. 

Pepsico 
burcu.ayan@iuf.org 

I USA godkände medlemmarna i RWDSU/ 
UFCW:s Local 110 Quaker Oats nyligen med stor 
majoritet ett fyraårigt avtal med lönehöjningar över 
inflationstakten och en bonus på 650 USD under 
det första och andra året. Läs mer här. 

Medlemmarna i IUL-anslutna livsmedels-
arbetarförbundet SFWU på PepsiCo:s Bluebird 
Foods-fabrik i Auckland i Nya Zeeland röstade nej 
till företagets förslag om att sänka 
övertidsersättningen på fackligt organiserade 
arbetsplatser i Australien. Läs mer här. 

PepsiCo Union Network 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-förbund inom PepsiCos verksamhet träffades 
på ett internationellt samråd för PepsiCo-
anställda 3-4/12 i Genève.  

PepsiCo-nätverkets medlemmar diskuterade 
fackliga framgångar, utmaningar och utvecklingar 
inom företaget och hur det fackliga nätverket ska 
stärkas efter det första globala strategiska 
PepsiCo-mötet 2011. På mötet utstakades en 
strategi för globalt fackligt erkännande inom 
företaget.  

Beslut fattades om att förbättra informationen om 
och samordningen av nätverket samt för 
organiseringskampanjer under 2013. Ett möte för 
alla nätverkets medlemmar ska arrangeras 2013. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s sekretariat uppdaterar sina databaser och 
kartläggningar av bryggeriföretag med hjälp av 
följande enkät. Genom enkäten kommer vi att 
kunna fastställa vilka konkreta problem 
medlemsförbunden har, se hur de reagerat och 
därigenom utveckla strategier för organisering och 
förhandling i sektorn. 

Fler nyheter finns på www.beerworkers.org.  

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

I USA röstade strejkande arbetare på Anheuser-
Buschs distributionscentral i Riverside ja till att 
godkänna bryggeriföretagets slutbud och 
återupptog arbetet i augusti. Läs mer här.  

http://www.sunstar.com.ph/baguio/local-news/2012/04/27/sugar-watch-pushes-restitution-lost-income-cokes-tariffs-218508
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/556
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mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/540
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/540
http://www.iuf.org/drupal/files/IUFsurveyonroutetomarket.pdf
http://www.iuf.org/drupal/files/IUFsurveyonroutetomarket.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/drupal/files/CokeGlobalDevelopmentsMarchOct12_0.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2122
http://cms.iuf.org/?q=node/2139
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
http://www.beerworkers.org/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/teamster-ab-inbev-california-settle
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Det brasilianska transnationella företaget AmBev 
som ägs av AB-Inbev riskerar att straffas för sina 
trakasserier av anställda som tillhör säljarnas 
fackförening SITRAMBEVSAC. Den 2/7 
stängdes nio fackmedlemmar och fyra fackliga 
ledare av från sina jobb. Företaget har ännu inte 
presenterat de motiv för åtgärden som arbets-
marknadsdepartementet efterlyst. Läs mer här. 

Företagsledning och fack i Belgien hos Leuven-
baserade bryggaren AB InBev har kommit överens 
om ett nytt kollektivavtal för arbetarna på företaget. 
Läs mer här.  

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberg Bulgariens bryggeri i den nordostliga 
staden Shumen kommer att stängas i två månader 
på grund av den låga ölkonsumtionen på vintern. 
Det är ännu oklart om de anställda får lön för 
januari och februari eller om de måste ta 
tjänstledigt utan lön. 

I Kambodja har allierade frivilligorganisationer, 
ITUC, IUL och medlemsförbunden FNV 
Bondgenoten från Nederländerna, 3F från 
Danmark och ACV-CSC från Belgien inrättat en 
arbetsgrupp för att lösa problemen kring de 
kvinnliga ölsäljfrämjarnas arbetsvillkor och fackliga 
representation.  

Gruppen arrangerar regelbundna telekonferenser 
och diskuterar åtgärder för att säkra att ölföretag 
med verksamhet i Kambodja ska respektera 
arbetstagarnas och fackens rättigheter. Det 
legitima kambodjanska livsmedelsarbetarförbundet 
CFSWF som organiserar i Carlsberg och 
Heineken erkänns inte idag av företagen. Den 
gemensamma arbetsgruppen har skickat ett brev 
till samtliga varumärken och uppmanat dem att 
försäkra sig om att dotterbolag och leverantörer 
erkänner CFSWF. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

I mars 2012 kontaktade IUL:s sekretariat 
Heinekens koncernledning och uttryckte sin oro 
över den strejk som genomfördes av 
medlemmarna i IUL-anslutna FGAT-UGTT i 
Tunisien. FGAT-UGTT gick i strejk 21/3 efter 
fruktlösa förhandlingar med Heineken Tunisiens 
ledning om bättre villkor för inhyrd personal samt 
arbetsmiljön på fabriken i Grombalia. Efter IUL:s 
påstötningar och ett besök från Heinekens 
koncernledning i Tunisien löstes frågorna genom 
ett avtal med facket enligt vilket de otrygga 
anställningarna skulle omvandlas till fasta 
anställningar inom en given tidsram. 

I Kambodja sparkade Heineken i augusti och 
september 2012 kvinnliga säljfrämjare som jobbar 
med varumärket Heineken. De sparkade 
säljfrämjarna fick inte den fulla ersättning de hade 
rätt till. Inte heller fick de ut sin semesterersättning. 
IUL:s sekretariat överlämnade en kalkyl för den 
uteblivna ersättningen till IUL-anslutna FNV 
Bondgenoten, vars funktionärer i sin tur 
överlämnade kalkylen till Heinekens ledning.  

Heinekenledningen höll med om att 
uppsägningarna inte skett i enlighet med 
kambodjansk lag och lovade att rätta till de 
begångna misstagen innan årsskiftet. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

I Latinamerika står det klart för IUL-förbunden att 
SABMiller arbetar efter en modell enligt vilken 
”vinsten ökar ju mer facket trakasseras”. 

SABMiller-Bavaria motarbetar konsekvent de 
anställdas försök att organisera sig i fria 
fackföreningar och främjar ofta inrättandet av gula 
(arbetsgivarvänliga) fack. Men bryggerijättens 
anställda i Colombia lyckades slutligen organisera 
sig fackligt i februari 2012 inom IUL-anslutna 
livsmedelsarbetarförbundet SINALTRAINBEC. Läs 
mer här.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Fackligt organiserade anställda på brittiska 
catering-, städ- och Facility Managementföretaget 
Compass i Italien strejkade fredagen 1 december 
mot företagets planer på att säga upp 824 
anställda i landet. 

De italienska federationerna CGIL, CISL och UIL 
drev en gemensam kampanj för att Compass 
skulle dra tillbaka varslen och rapporterade om 
stor uppslutning i strejken. Företaget har gott om 
pengar och lät 500 miljoner GBP gå till ett 
aktieåterköp i år efter att ha höjt utdelningen på 
aktien med 10 %. Och nästa år planerar de att 
stoppa ännu mer pengar i aktieägarnas fickor med 
ytterligare ett återköp värt 400 miljoner GBP.  

IUL ger sitt fulla stöd till de italienska 
medlemsförbunden som kräver att Compass ska 
sätta de anställdas familjer före högre vinst. Efter 
strejken ledde ett möte i arbetsmarknads-
departementets regi mellan Compass och våra 
italienska förbund till att varslen drogs tillbaka och 
parterna började förhandla om att säkra företagets 
framtida verksamhet i Italien. 

http://www.beerworkers.org/blog/ambev-could-be-penalized-antiunion-practices
http://www.beerworkers.org/blog/new-collective-labour-agreement-ab-inbev
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/sabmiller-latin-americathe-greater-profit-harsher-union-repression
http://www.beerworkers.org/blog/sabmiller-latin-americathe-greater-profit-harsher-union-repression
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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IUL:s MEJERIAVDELNING 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Den 3/2 röstade de anställda på mjölkförädlings-
anläggningen Dairy Farmers of America i Adrian 
ja till att representeras av livsmedelsarbetar-
förbundet UFCW som ska värna anställnings-
tryggheten och föra deras talan mot arbetsgivaren. 

I Australien representeras mejeriarbetarna av 
både australiensiska NUW och nyzeeländska 
mejeriarbetarfacket NZDWU som bägge deltar 
aktivt i IUL:s mejeriavdelning. NUW och NZDWU 
har utvecklat ett gott förhållande till varandra under 
de senaste tio åren och måndagen 6/2 slöt de 
båda förbunden ett samarbetsavtal. Läs mer här. 

Med stöd från IUL reste ordföranden för Chiles 
nationella mejerifederation FENATRAL Aldo 
Lezana till Nya Zeeland och träffade Fonterras 
ledning och berättade för dem om de anställdas 
situation på Soprole i Chile. Läs en intervju med 
Aldo Lezana. 

Över 1 000 anställda blev av med jobben när nio 
mejerikooperativ i Uttar Pradesh – den av Indiens 
delstater som producerar mest mjölk – lades ner i 
början av 2010. Efter två års hård kamp tvingas nu 
mejerierna att öppna igen. Facket PCDF som 
tillhör IUL-anslutna indiska mejeriarbetarfedera-
tionen DEFOI representerar 2 200 medlemmar på 
39 små och medelstora mejerier, inklusive de nio 
som stängdes 2010 utan förvarning eller 
föregående förhandling. Läs mer här. 

I juli 2012 lyckades kvinnliga mejerianställda på 
mejerikooperativ i sydindiska delstaten Karnataka 
förbättra moderskapsskyddet och förlänga den 
betalda mammaledigheten från 135 till 180 dagar. 

IUL-förbundet ATILRA i Argentina har i 
samarbete med IUL:s latinamerikanska regions 
mejeriavdelning gjort en detaljanalys av landets 
mejeriindustri. Läs hela rapporten (på engelska) 
här. 

Den 17/10 2012 trappade IUL-anslutna mejeri- 
och livsmedelsarbetarförbundet MFFWU upp 
kraven på bättre arbetsvillkor på GlaxoSmithKlines 
Horlicks-fabrik i Nabha i den nordvästindiska 
delstaten Punjab. Facket som har 1 650 
medlemmar och stöds av IUL regionalt och 
internationellt kräver att 105 nya fasta tjänster 
inrättas så att arbetsbelastningen minskar i 
produktion och uppsamling. Läs mer här. 
 

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

Det gemensamma projektet med ITF fortsätter. På 
ITF:s fiskerikonferens i februari 2012 förlängdes 
programmet till 2014. 

De första effekterna väntas i Papua Nya Guinea 
och Filippinerna. IUL avsatte medel till fiskeri-
projektet på Papua Nya Guinea och till utbildning 
för att stödja Papua Nya Guineas sjöfolksförbunds 
planerade organisering på Frabelle, Majestic 
Seafood Corporation, International Food 
Corporation, RD Tuna Cannery and Fisheries 
och South Seas Tuna. Nästan 5 000 arbetare har 
skrivit på namnlistor för fackmedlemskap och 
kollektivavtal i Papua Nya Guinea. 

På en landsomfattande workshop som hölls i 
Norge under medverkan av medlemmar från både 
IUL och ITF inleddes en kartläggning av 
branschen och deltagarna beslutade att gå vidare 
med kunskapsinsamlingen om den vidare 
branschen och med kartläggningen av baslinjen. 
Man beslutade även att stödja insatser i 
Latinamerika och lokalt i Austevoll. 

I juni och november 2012 hölls landsomfattande 
workshoppar i Madrid som samlade spanska ITF- 
och IUL-medlemmar för en kartläggning av den 
spanska branschen som i synnerhet arbetar med 
Latinamerika, rörande organiseringen av Calvo 
och Pescanova. 

På landsomfattande workshoppar i Chile och Peru 
påbörjades en kartläggning av branschen. Man 
beslutade att samarbeta tvärfackligt mellan 
företagen samt att engagera sig helt i programmet.  

Ytterligare möten planeras för lägesrapportering 
och information om aktuella planer för nästa fas i 
Spanien, Norge, Argentina och Papua Nya 
Guinea. Den 7-8/3 ska en workshop i Buenos 
Aires där IUL- och ITF-förbund från Norge, 
Spanien, Chile och Peru deltar fokusera på en 
principöverenskommelse om gemensamma 
tvärnationella arbetsrutiner för organiseringen av 
fiskeriföretag i Peru och Chile. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Kraft 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

I Kairo den 11/11 träffade IUL:s general-
sekreterare företrädare för den fria fackliga 
egyptiska centralorganisationen EDLC och det 
lokala Kraftfacket. På mötet diskuterades den 
pågående konflikten och stödinsatser för de 
felaktigt avstängda fackfunktionärerna. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1426
http://cms.iuf.org/?q=node/1431
http://cms.iuf.org/?q=node/1431
http://cms.iuf.org/?q=node/1612
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/lecheria-argentina_eng.pdf
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/lecheria-argentina_eng.pdf
http://cms.iuf.org/?q=node/2018
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Stödåtgärder är nu på plats för att hjälpa de 
uppsagda fackliga ledarnas familjer i Alexandria 
och familjerna till de fackliga ledare som 
avskedades av Mondelez i Tunisien. Läs mer här. 

IUL har i ett öppet brev till Mondelez’ vd krävt att 
företaget åtgärdar missförhållandena i Tunisien 
och Egypten. Efter en inledande internetaktion för 
att Mondelez ska respektera de uppsagda 
arbetarnas rättigheter utformas nu en mer lång-
siktig kampanj som snart kommer att sjösättas.  

I november erbjöds IUL att hålla en presentation 
på arbetstagarrepresentanternas utvärderings-
möte efter mötet i Krafts europeiska koncernråd. 
Presentationen bestod av en analys av 
bolagsuppdelningens konsekvenser för de 
anställda och behandlade också Krafts och 
Mondelez’ rättighetsbrott i Tunisien och Egypten.  

Bolagsuppdelningen i Kraft och 
Mondelez 

”Som väntat är det de anställda som betalar priset 
för uppdelningen av Kraft Foods.” Så kommente-
rade IUL-förbundet PRO-GE Mondelez’ besked 
30/10 om att Jacobs' kafferosteri i Wien i 
Österrike skulle läggas ner. ”Mondelez följer bara 
vidare i spåren på Kraft Foods’ gamla traditioner 
när de struntar i hållbart företagande och istället 
satsar allt på kortsiktiga vinster på 
aktiemarknaden.”  

Redan 1/11 presenterade så Mondelez 
nedläggningen av Mr. Christie's-bageriet i 
Etobicoke utanför Toronto i Kanada, vilket 
gjorde 550 personer arbetslösa. 

Företaget motiverade nedläggningen i Wien med 
”förändrade konsumentbeteenden samt det 
rådande konkurrensläget och den svåra 
ekonomiska miljön”. Men den verkliga orsaken 
bakom nedskärningarna är att Kraft Foods’ 
enorma lån för köpen av Danones kakdivision 
2007 och Cadbury 2010 nästan helt och hållet, 
trots tidigare påståenden, ligger kvar hos 
Mondelez. Och lånen måste betalas av. 

IUL-anslutna BCTGM sa sig befara att det mesta 
av produktionen kommer att flyttas över till Mexiko 
och till tredjepartstillverkare som inte är fackligt 
organiserade. Mycket litet lär överföras till den 
anläggning som BCTGM organiserar i Montreal. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Det andra globala mötet mellan en grupp IUL-
förbund och Nestlés koncernledning ägde rum 
6/12 2012. Mötet behandlade fyra frågor som 
tidigare identifierats av både IUL och Nestlé: 
otrygga anställningar, arbetsmiljö, prestationslön, 

samt hoten mot kollektivavtalen och könsbalansen 
på fabriksgolvet.  

Parterna bestämde att i gemensamma 
arbetsgrupper först skapa en rättvisande bild av 
hur användningen av otrygga anställningar i 
Nestlés verksamhet och könsbalansen i företaget 
som helhet ser ut. I de bägge andra frågorna 
(arbetsmiljö och prestationslön) stod parterna långt 
ifrån varandra och hänvisade till att de först måste 
samråda ytterligare internt med sina respektive 
huvudmän. 

Den 13/12 hölls ett specialmöte om Nestlés 
högprestationssystem NCE inom ramarna för 
Nestlés europeiska koncernråd. Mötet behandlade 
arbetsmiljörisker och andra problem till följd av 
NCE som kartlagts av IUL:s sekretariat. 

På begäran av NGG och deras regionkontor i 
Rhein-Main sjösatte IUL en solidaritetskampanj till 
följd av nedskärningarna som Nestlé tänker göra 
på Neuselters’ vattentappningsanläggning (läs mer 
här). 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Efter att en stor majoritet (75 %) av arbetarna på 
Doom Dooma-fabriken i Indien 19/9 2012 valde 
att representeras av IUL:s medlemsförbund i 
förhandlingarna undertecknades ett långsiktigt 
kollektivavtal 27/10. Endast 12 % av arbetarna 
ville företrädas av företagets egen ”medarbetar-
organisation”. Efter att först ha föreslagit en 
eventuell andra röstningsomgång har företaget nu 
försäkrat IUL att man accepterar det tydliga 
valresultatet och kommer att göra vad det kan för 
att ingen andra omgång ska föreslås. 

Den brittiska nationella kontaktpunkten 
ansvarar för att kontrollera att företaget uppfyller 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
Kontaktpunkten har kontrollerat uppfyllnaden av 
IUL:s och Unilevers avtal från 2010 och det borde 
ha räckt för att lösa den aktuella konflikten om 
fackliga rättigheter och erkännande. Processen är 
ännu inte avslutad. 

IUL går vidare med förberedelserna för det 
globala möte för förtroendevalda som ska hållas 
i Eastbourne i Storbritannien 6-7/3. Mötet ska 
bidra till den konkreta uppbyggnaden av en stark, 
aktiv internationell facklig organisation i företaget. 

Som ett led i det arbetet hölls ett mycket lyckat 
möte för sydafrikanska fackliga förtroendevalda 
och ledare på Unilever i Johannesburg 26/11 
under medverkan av IUL-anslutna FAWU och 
IndustriALL-anslutna kemiarbetarförbundet 
CEPPWAWU. 

 

http://cms.iuf.org/?q=node/1983
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2128
http://cms.iuf.org/?q=node/2128
mailto:peter.rossman@iuf.org
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Genus och jämställdhet i Unilever  

IUL har påbörjat den första enkätundersökningen 
någonsin av läget för Unilevers kvinnliga anställda. 
Enkätresultaten är användbara för fack som 
organiserar kring jämställdhet, osäkra jobb och 
fackliga rättigheter, och stärker medlemsförbund i 
organisering och förhandling. 

HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL fortsätter det nära samarbetet med Unite Here 
och SYNOVO, två medlemsförbund som är 
indragna i rättighets- och erkännandekonflikter på 
Accor Novotels anläggningar i Ontario i Kanada 
och Cotonou i Benin Sekretariatet mobiliserar stöd 
för deras aktioner och trycker på för en lösning av 
protesten 2010 hos OECD:s nationella 
kontaktpunkt i Frankrike. 

Den 24/10 tog IUL i ett möte med Benins 
arbetsmarknadsminister upp Accors brott mot 
landets lagar och OECD:s riktlinjer och insisterade 
på att myndigheterna skulle ingripa. Detta ledde till 
att regeringen nu utreder situationen.  

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL:s internationella solidaritetskampanj för 
återanställning av de 22 personer som på felaktiga 
grunder sades upp på Conrad Hilton i 
Maldiverna sker mot bakgrund av den senaste 
tidens ändring i hotellets högsta ledning. Efter 
förändringen går IUL vidare med kampanjen och 
samtalen med Hilton International för att försäkra 
sig om att de 22 sparkade fackmedlemmarna 
återanställs.  

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Den 7-8/6 2012 röstade 1 200 fjäderfäarbetare på 
Pilgrim's Pride i Russellville i Alabama i USA 
med stor majoritet ja till att gå med i facket för 
handelsanställda RWDSU. 

Den viktiga fackliga segern skedde trots att 
företaget gjorde vad det kunde för att underminera 
arbetarnas stöd för fackföreningen. Företaget 
hotade till exempel att bojkotta lokala företag som 
lät RWDSU:s ombudsmän hålla möten i sina 
lokaler, och försökte tvinga bort ombudsmännen 
från deras hotellrum. 

För arbetarna var de viktigaste frågorna 
avsaknaden av överklaganderutiner och 
medinflytande över beslut som rör arbetsvillkoren. 
Nu när de företräds av facket kommer de att 

kunna förändra sina arbetsplatser – och liv – till 
det bättre.  

Pilgrim's Pride är den brasilianska nötkötts- och 
fjäderfäjätten JBS’ amerikanska fjäderfädivision 
och den största kycklingproducenten i USA. 

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. 
Lösenordet är ch1213. 

Publikationen ger kontinuerliga lägesrapporter 
från IUL-sekretariatets verksamhet avseende 
de viktigaste transnationella företagen. Mer 
detaljerad information kan beställas 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 
 
Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/107
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

