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Innehåll 
Jordbruk: 

 Chiquita 

 Tata/APPL 

 Illovo Sugar 
Drycker/bryggerier: 

 The Coca-Cola Company 

 PepsiCo 

 AB-InBev 

 Carlsberg 

 Heineken 

 Molson Coors 
Catering: 

 Compass 

 Sodexo 
IUL:s mejeriavdelning: 

 Arla 

 Danone 

 Fonterra 

 Fromagerie Bel 

 Lactalis 
Fiskeri: 

 Calvo 

 Frabelle 

 Pescanova 
Livsmedel: 

 Mondelez (f d Kraft) 

 Nestlé 

 Unilever 
Hotellkedjor: 

 Accor 

 Club Med 

 Hilton 

 Hyatt 

 Melià 

 Rezidor 

 Researrangörer/hotell: utredning 

om all inclusive-turism 
Kött: 

 Nestlé 

 Birds Aga 

 Comigel 

 Findus 
 

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag. Endast för 

IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 

 
 JORDBRUK 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Ett nytt avtal om sexuella trakasserier 
undertecknades i mars 2013 av IUL, COLSIBA 
och Chiquita och bifogades till det regionala 
ramavtalet. I bilagan – ”Överenskommelse om 
sexuella trakasserier” – lovar Chiquita att ”fortsätta 
verka för en trygg miljö för kvinnliga anställda så 
att de kan utföra sitt jobb på en arbetsplats fri från 
varje form av trakasserier, mobbning eller 
diskriminering.” 

Parterna åtar sig även att samarbeta om 
utbildningsstrategier och att informera varandra 
om bra rutiner för att förebygga sexuella 
trakasserier.  

Den nya bilagan innehåller också ett avsnitt ur 
ILO:s uppförandekod: arbetsmiljö i jordbruket, som 
kan läggas till grund för skrivningar i 
kollektivavtalen om sexuella trakasserier. 

Nästa möte i IUL:s, COLSIBA:s och Chiquitas 
granskningskommitté (juni 2013) kommer att 
granska en rad förslag på en ny procedur för att 
skydda fackliga ledare som inte omfattas av 
kollektivavtalen på sin arbetsplats. 

Tata/APPL 
sue.longley@iuf.org 

IUL har ställt sig bakom ett klagomål till 
Världsbankens gren för privata lån, IFC, som 
inlämnats av arbetare på Amalgamated 
Plantations Private Ltd i Assam i Indien. 
Arbetarna protesterar mot dåliga arbetsvillkor och 
levnadsförhållanden, t ex svältlöner, undermålig 
arbetsmiljö, barnarbete, brist på dricksvatten och 
avsaknad av föreningsfrihet.  

IFC investerade i APPL tillsammans med Tata 
Global Beverages Ltd när Tata Tea India började 
sälja av sin plantageverksamhet. Investeringen 
väntades leda till ett nytt slags plantageägande där 
arbetarna skulle vara aktieägare och få anständiga 
arbetsvillkor. Men arbetarna på flera plantager 
säger att så inte är fallet och att hela situationen 
ytterligare förvärrats av att de tvingats köpa aktier i 
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APPL. Klagomålet bör nu ha utretts av IFC:s 
ombudsman (CAO).  

Illovo Sugar 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

IUL:s globala sockerprogram stöttar fack i 
Illovos verksamhet i Afrika när de börjar förhandla 
om lönerna 2013. Runt 65 000 arbetare berörs 
direkt av förhandlingarna som förs av IUL-förbund i 
Malawi, Moçambique, Sydafrika, Swaziland, 
Tanzania och Zambia och sockerprogrammets 
samordnare skickar regelbundna lägesrapporter 
om utvecklingen i förhandlingarna till de berörda 
förbunden. 

NUPAAW i Zambia var det första förbund som 
tecknade ett löneavtal. Avtalet ger en löneökning 
på 15 % för fast anställda (lägstalönen höjdes från 
295,77 USD till 340,13 USD) och 10 % för 
säsongsanställda (lägstalönen höjdes från 160,19 
USD till 176,21 USD). Zambia Sugar har 1 848 
fast anställda och 3 530 säsongsanställda 
lantarbetare.  

Förhandlingar pågår dessutom i Sydafrika under 
ledning av FAWU. Samtidigt förbereder sig 
SINTIA i Moçambique för gemensamma 
förhandlingar på nationsnivå som sedan följs av 
avtal på plantagenivå t ex för Illovos dotterbolag 
Maragra Sugar. 

Andra förbund som förhandlar är Tanzanias 
TPAWU på Kilombero Sugar; Swazilands 
SAPAWU på Ubombo Sugar och Malawis 
SPAWUM med Illovo Sugar Malawi Ltd.  

Illovo Sugar ägs av brittiska Associated British 
Foods.  

Mer information om IUL:s nätverk för sockerarbetare 
finns på: www.iuf.org/sugarworkers 

DRYCKER/BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Med uppbackning från IUL:s allians för Coca-Cola-
anställda har fack som organiserar hos Coca-Cola 
Bottlers Philippines (CCBPL) i över två år 
kämpat mot införandet av prestationslöner (P3-
systemet). Ett första kollektivavtal där P3 inte ingår 
tecknades äntligen av SACORU, ett förbund som 
tillhör IUL-anslutna ACCUP. Därmed finns en 
plattform för vidare förhandlingar kring P3:s 
prestationslöner. 

Tusentals anställda på Tysklands största 
dryckesföretag – Coca-Cola (CCE AG) – som är 

medlemmar i IUL-förbundet NGG genomförde två 
veckolånga landsomfattande s k varningsstrejker 
(på engelska) på ett sextiotal Coca-Cola-
anläggningar i protest mot företagets planer på 
omstrukturering, nedskärningar och mer flexibla 
arbetstider. Den 9/4 säkrade NGG ett avtal som 
innebär väsentliga löneökningar och fortsatt 
anställningstrygghet för Coca-Colas anställda i 
Tyskland.  

Ett nytt fack organiserades för första gången på 
Coca-Colas distributionscentral i Islamabad. 
Försök att krossa fackföreningen redan i starten 
stoppades efter ett möte mellan IUL CCP:s 
regionsamordnare, IUL:s Outreach-kontor i 
Pakistan och hr-ledningen för Coca-Cola Pakistan 
och dess ägare Coca-Cola İçecek. 

Efter att IUL i detalj på det senaste globala 
halvårsmötet med TCCC tagit upp farhågorna som 
vårt medlemsförbund i Hongkong hade om Swire 
Coca-Colas försök att outsourca viktiga 
arbetsuppgifter som utfördes av fackmedlemmar 
avbröt företaget den planerade outsourcingen 3/12 
och började förhandla med facket. 

Efter IUL-mötet för nordafrikanska 
medlemsförbund i Hammamet i Tunisien 28-29/1 
diskuterade IUL med Coca-Cola Company fallet 
med Ahmed Elghaddauoiwith, fackligt aktiv i UMT 
(Marocko), som på grund av sitt fackliga 
engagemang i fem år tvingats jobba långt borta 
från familjen i Casablanca och måste bo i sin bil. 
Till följd av samtalet har han nu förflyttats till en 
tappare i Casablanca. 

Tack vare direkta förhandlingar mellan IUL och 
FESTRAS och TCCC:s ledning har företaget i 
Guatemala gått med på att erkänna det ena av de 
befintliga facken (SITRACOPROVOL) på en av de 
två fabriker som nyligen köptes av TCCC. 
FESTRAS’ och SITRACOPROVOL:s organisering 
har lett till dubbelt så många fackmedlemmar. 
Facken på båda fabrikerna är fortfarande hårt 
pressade av arbetsgivarvänliga strukturer (s k 
”Solidarista”) och IUL för samtal med The Coca-
Cola Company om hur hotet mot facket ska kunna 
minskas och undanröjas. 

Nästa möte mellan IUL och TCCC äger rum i 
Atlanta i november. 

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

Med stöd av IUL och FELATRAC (IUL:s 
latinamerikanska federation för Coca-Cola-
anställda) lyckades facket för Coca-Cola-
anställda i Uruguay, STCC, se till att 200 
outsourcade arbetare fick fast anställning. 
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Arbetarna var anställda på tillfälliga kontrakt och 
hade jobbat i över tio månader på de villkoren, 
vilket är längre än vad lagen tillåter för tillfälliga 
anställningar i Uruguay. STCC:s medlemmar 
arbetar direkt på Montevideo Refrescos SA eller i 
distribution, lager och som chaufförer. 

På det 8:e regionala mötet för dryckesfack i 
Managua i Nicaragua – i gemensam regi av 3F 
från Danmark och Rel-UITA (IUL Latinamerika) – 
beslutade sig CGTFB (Bolivias fabriksarbetar-
förbund, där facket på Embotelladoras Bolivianas 
Unidas SA ingår, Embol – Coca-Cola) för att 
inrätta ett nationellt mellanfackligt organ och gå 
med i IUL eftersom det skulle förbättra 
kommunikationen och solidariteten mellan facken 
som organiserar inom dryckessektorn och i 
synnerhet Coca-Cola. 

Från 1/1 2013 ska företaget minska antalet 
verksamhetssegment till tre, nämligen Coca-Cola 
International, Coca-Cola Americas och Bottling 
Investments Group (BIG). TCCC meddelade 21/3 
att 750 personer kommer att sägas upp i USA, 
vilket motsvarar ca 1 % av företagets 75 000 
anställda i Nordamerika. Ungefär en fjärdedel av 
nedskärningarna drabbar Coca-Colas hemstad 
Atlanta. 

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 och 
besvara en kort enkät (på engelska). Här finns 
även de preliminära resultaten (på engelska) från 
IUL:s enkät om Coca-Cola-systemet. I flera länder 
pågår just nu stora omstruktureringar av 
distributionssystemen. 

Pepsico 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL-anslutna Tekgıda-Is har avslutat rekryteringen 
på PepsiCos två Frito-Lay-fabriker i Turkiet och 
erkändes nyligen som medlemmarnas officiella 
företrädare i förhandlingar. Förbundet drog fördel 
av att det organiserat PepsiCos dryckesföretag 
Fruko och tecknat bra avtal i många år och kunde 
på så vis vinna de anställdas förtroende och knyta 
kontakt med arbetarnas ledare på 
snacksfabrikerna.  

 

 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org  

IUL:s sekretariat uppdaterar sin databas för och 
kartläggning av bryggeriföretag. Genom att fylla i 
den här enkäten (på engelska) hjälper du oss att 
fastställa vilka konkreta problem 
medlemsförbunden har och hur de reagerat. 
Därigenom kan vi utveckla strategier för 
organisering och förhandling i sektorn. 

Fler nyheter finns på http://www.beerworkers.org/ 

(på engelska). 

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL har kontaktat AB InBev:s vd och uppmanat 
företaget att sätta press på Grupo 
Modelo/Corona Beer och se till att den 
mexikanska glastillverkaren VIDRIERA som 
leverantör till bryggaren lovar följa internationellt 
erkända arbetsnormer och återanställa avskedade 
arbetare på samma villkor som förut. IUL bad även 
medlemsförbunden inom bryggerisektorn – och i 
synnerhet inom AB InBev – att kontakta AB 
InBev:s internationella och lokala ledningar om 
fallet. 

IUL och medlemsförbund i sektorn kommer att 
vidta åtgärder med anledning av en dödsolycka 
nyligen på ett av Grupo Modelos bryggerier i 
Mexiko. 

Arbetarna på Labatts anläggning (AB-InBev) i St 
John's i Newfoundland i Kanada gick ut i strejk 
25/3 efter att företaget vägrat svara på deras krav 
på löneökning. 

Brahma, latinamerikanska bryggerijätten 
Ambevs gren i Venezuela, lägger ner 
verksamheten i landet efter en längre tids 
försäljningstapp. Anställda på anläggningen 
berättade för lokala medier att företagets 
ekonomiska problem förvärrades när Ambev sålde 
ölmärket Zulia – som tillverkades och 
marknadsfördes parallellt med Brahma – till en 
annan lokal bryggare. 

IUL ska arrangera ett internationellt fackligt 
möte för AB InBev för att stärka den fackliga 
samordningen och solidariteten. Mötet ger 
dessutom facken tillfälle att berätta för varandra 
om hur företaget beter sig i deras respektive 
länder. Det internationella fackliga mötet för AB 
InBev planeras äga rum 14-15/5 2013 i Leuven i 
Belgien.  

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
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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
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Medlemsförbund som vill delta i mötet ska snarast 
kontakta IUL:s sekretariat på events@iuf.org med 
kopia till burcu.ayan@iuf.org. 

 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL ska arrangera ett internationellt möte för 
Carlsberg-fack för utformning av en strategi med 
vars hjälp förbunden bättre kan kartlägga 
medlemskapet inom företaget, göra en plan för hur 
organisationsgraden kan höjas samt främja IUL:s 
strategi som syftar till att stärka de fackliga 
rättigheterna och fackets förhandlingsposition 
inom Carlsberg. Mötet äger rum i Vilnius i Litauen 
4-5/6 2013. Kontakta Burcu Ayan om ditt förbund 
vill delta. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

I Kambodja har 24 kvinnor som arbetade med att 
göra pr för varumärket Heineken och som 
sparkades 2012 nu fått full kompensation och 
semesterersättning efter att IUL-sekretariatet och 
IUL-anslutna FNV Bondgenoten kontaktat 
Heinekens ledning. Heineken gick med på att ta 
sitt ansvar för ytterligare 19 kvinnor med samma 
arbetsuppgifter som sparkades i slutet av 2011 
och början av 2012.  

Molson Coors 
burcu.ayan@iuf.org 

Molson Coors Brewing Company planerar att 
sänka lönen för 184 bryggeritekniker på fabriken i 
Burton-on-Trent (Storbritannien) med upp till 
9 000 GBP om året. IUL-anslutna Unite the Union 
motsätter sig lönesänkningen och kommer att 
rösta om stridsåtgärder efter halva 
samrådsprocessen på 90 dagar. Om ingen 
nöjaktig lösning nås vill förbundet strejka. IUL följer 
utvecklingen noga och stödjer Unite the Union 
genom att uppmana medlemsförbunden att 
ansluta sig till en solidaritetsaktion. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

I december 2012 ville Compass (Eurest) outsourca 
sina väktare i Algeriet. Väktarna var den centrala 
gruppen anställda som organiserade ett fack och 
efter att IUL kontaktat Compass ändrade sig 
företaget och behöll väktarna.  

Nu har facket för de anställda på Compass i 
Algeriet registrerat sig hos arbetsmarknads-
departementet. Fackföreningen ingår i en ny 
federation av fria fack inom Algeriets privata 
sektor. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

IUL:s och Sodexos 2:a möte hölls 15/2 2013. 
Det årsgamla ramavtalet med Sodexo stod i 
centrum för samtalet om tillämpning och konkreta 
effekter. IUL-gruppen klargjorde att den ville se 
framsteg rörande erkännandet av arbetstagarnas 
rättigheter i Indien och en uppföljning kommer att 
ske för indiska subkontinenten.  

I mars inledde IUL-anslutna FNV Bondgenoten 
en serie stridsåtgärder efter att förhandlingarna om 
villkoren för överflyttningen av Unileveranställda i 
Nederländerna som ska outsourcas till 
cateringjätten Sodexo brutit samman. 

Enligt ett avtal mellan Unilever och Sodexo från 
2012 ska alla anställda inom ”Facility 
Management” i Nederländerna, Belgien, 
Luxemburg, Tyskland, Österrike, Schweiz, 
Frankrike, Italien, Norden, Storbritannien, Irland 
och Polen som fortfarande är direkt anställda av 
Unilever eller redan outsourcats till en 
tjänsteleverantör överföras till Sodexo. Detta gäller 
t ex städare, cateringpersonal, väktare och 
receptionister. 

Vid överföring av anställda ger EU:s lagar 
garantier för vissa men inte alla anställningsvillkor 
efter förflyttningen. Överföringarna träder i kraft 
1/5. Därefter ska Unilevers tidigare anställda utföra 
samma arbetsuppgifter åt Unilever som tidigare 
men nu med sämre villkor som Sodexo-anställda. 

Unilever har tillbakavisat fackets krav och facket 
inledde en rad rullande strejker med början 28/2. 
Cateringanställda, väktare och receptionister på 
Unilever i Vlaardingen la ner arbetet 5/3. Det 
gjorde även deras arbetskamrater på andra 
Unileveranläggningar, varmed konflikten 
utvidgades. Den 11/4 nåddes en överens-
kommelse med Unilever som innehåller vissa 
förbättringar jämfört med företagets ursprungsbud 
– en stor triumf för facket och medlemmarna under 
mycket svåra omständigheter. 

I Colombia tecknade Sodexo och IUL-anslutna 
SICO sitt första kollektivavtal 13/3. Garantierna i 
IUL:s ramavtal med Sodexo la en solid grund för 
fackföreningen i förhandlingarna som ledde till att 
företaget erkände facket och de fackliga 
rättigheterna plus gick med på en stor löneökning. 
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IUL:s MEJERIAVDELNING 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

ARLA 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Tyska medlemsförbundet NGG rapporterar att 
ARLA köpt flera mejeriföretag i Tyskland de 
senaste två åren. ARLA har idag nästan 2 000 
anställda och är nu Tysklands tredje största 
arbetsgivare i mejerisektorn. NGG inrättar 
tillsammans med andra europeiska fack ett 
mejerinätverk inom ramarna för IUL:s europeiska 
regionorganisation EFFAT. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett möte för medlemmar i Danones europeiska 
koncernråd (CIC) ägde rum 19/2 2013. Ett 
fyrtiotal fackliga ombud för Danoneanställda i 13 
europeiska länder medverkade. Mötet hölls som 
svar på det sparpaket som företaget presenterat 
och som drabbar framförallt administrativ personal 
i Europa. Läs mer här (på engelska) om resultatet 
av IUL:s och Danones extramöte för 
medlemmarna i företagets europeiska koncernråd. 

IUL och Danone kom överens om att följa ett antal 
bestämmelser i samrådsprocessen. Avtalet gäller 
under en begränsad tid. Det upphör automatiskt 
att gälla när parterna är överens om att 
omstruktureringsplanen är fullständig, eller senast 
31/3 2015. Mejla Burcu Ayan om du vill ha avtalet 
på engelska, franska eller spanska. 

Ett andra extramöte mellan IUL och Danone på 
europeisk nivå för information och samråd om 
Danones sparplaner i Europa äger rum 23/5 hos 
ILO i Genève. 

IUL:s Danoneteam som består av en mindre 
grupp IUL-anslutna Danoneförbund från Nord- och 
Sydamerika, Europa och Asien, håller sitt andra 
möte 20-21/6 i Paris. De viktigaste punkterna på 
dagordningen är kontrollen av hur IUL:s 
internationella avtal med Danone tillämpas samt 
en första utvärdering av osäkra anställningar i 
Danones internationella verksamhet som helhet. 

Nästa fulltaliga möte i Danones internationella 
koncernråd hålls i Genève 14-16/10 2013. 

Kontrollen av IUL:s avtal med 
Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

IUL:s och Danones gemensamma projekt för 
avtalskontroll fortsätter med en ny IUL-

företrädare, Jacqueline Baroncini. Hon efterträder 
Patrick Dalban Moreynas som ansvarat för 
uppgiften de senaste fyra åren men nu går i 
pension. Företaget som har fullt upp med sin 
europeiska omstrukturering (se ovan) har antytt att 
det inte kan ägna sig åt projektet förrän andra 
halvåret 2013. IUL kommer däremot att fortsätta 
utvärdera effekterna av avtalen med Danone 
under perioden och besökte redan i mars 
Marocko för att undersöka situationen på 
Danones nyförvärvade verksamhet i landet. IUL-
anslutna UMT och fackliga företrädare från 
Danones anläggningar spelade en viktig roll i 
översynen. 

Fonterra 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

I Nya Zeeland har mejeriarbetarförbundet 
NZDWU organiseringssiktet inställt på ett antal 
kinesiska mejeriföretag som ger sig in på 
marknaden i landet. NZDWU lyckades nyligen få 
Fonterra Brands att avstå från en planerad 
utkontraktering. 

Fromageries Bel 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Organiseringskampanjerna i Nordamerika har på 
senaste tiden gällt bl a franska transnationella 
Fromageries Bel (UFCW). Bels ledning i USA har 
sagt åt de anställda att de inte vill att de går med i 
facket. IUL har bett sina franska medlemsförbund 
att gemensamt kontakta Bels koncernledning i 
Frankrike och poängtera att de anställda i USA 
faktiskt har rätt att gå med i facket utan att drabbas 
av trakasserier, diskriminering eller 
hämndåtgärder.  

Lactalis 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

I Australien har facket NUW (National Union of 
Workers) nu medlemmar som jobbar på Lactalis 
efter att den franska koncernen köpt ett företag i 
landet. NUW försöker nu konsolidera sin 
organisation på fabriken i fråga. NUW:s 
medlemmar på en Lion-fabrik (Kirin) i Queensland 
åstadkom bättre villkor för tillfälligt anställda. 

Mejeriavdelningens ledningsmöte 

Mejeriavdelningens ledningsgrupp höll en 
internationell telekonferens 12/2 för att diskutera 
marknadsföringen av den globala organiserings-
kampanjen ”A Fair Deal For Dairy Workers” 
(”Schyssta villkor för mejeriarbetare”). Läs mer 
här. (på engelska) 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2295
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2250
http://cms.iuf.org/?q=node/2250


 6 

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

Pilotprojektet som genomförts i Papua Nya 
Guinea har lett till en stor medlemsökning och 
verksamhet i sjöfolksförbundet MTWU. Facket 
har investerat mycket i projektet och bl a låtit 
medlemmarna rösta om utvidgning av förbundets 
stadgar och omfördelat resurser för att möta 
projektets organiseringsmål. Verksamheten har 
lett till samtal med arbetsgivare som Frabelle PNG 
Ltd, RD Tuna och South Seas Tuna om facklig 
representation och kollektivavtal. 

Spaniens största fiskeriföretag, Pescanova, 
ansökte om konkurs i början av mars och det 
kommer att få väldiga konsekvenser för industrin i 
landet och internationellt. Företagets verksamhet i 
Chile ligger ute till försäljning och 800 anställda – 
varav hälften tillhör IUL-anslutna chilenska 
fiskerifacket CONTRAPECH riskerar nu att bli 
arbetslösa. Läs mer här. (på spanska) 

Ledare för europeiska och latinamerikanska 
fiskerifack träffades i Argentina 7-8/3 på det 
första bilaterala mötet sedan ITF och IUL inledde 
sitt gemensamma organiseringsprojekt för 
fiskerisektorn. Samtalen på mötet handlade om 
att förstå industrins prioriteringar i de 
representerade länderna samt den kompetens, 
kunskap och erfarenhet som facken behöver för 
att utforma och driva organiseringskampanjer i 
sektorn. IUL-förbund från Peru, Chile, Argentina 
och Spanien deltog i mötet.  

LIVSMEDEL 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Mondelez (f d Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

IUL har lanserat Screamdelez-kampanjen för att 
skapa opinion för anställda i Egypten och 
Tunisien som sparkades för att de var fackligt 
aktiva av Mondelez, den globala snacks-jätte som 
tidigare gick under namnet Kraft. Besök kampan-
jens hemsida http://cms.iuf.org/?q=kraft_no och gå 
med i solidaritetsaktionen. 

Vi ber IUL-förbunden informera sina medlemmar 
om kampanjen. Särskilt angeläget är det att 
förbund med medlemmar i Mondelez berättar för 
sina medlemmar om hur företaget bryter mot 
arbetstagarnas rättigheter så att medlemmarna 
kan ta upp frågan med den lokala 
företagsledningen. 

Inom ramarna för kampanjen ska sparkade 
fackliga ledare träffa arbetare i Storbritannien, 
Sverige och Norge samt delta i IUL:s styrelsemöte 
i maj. Kampanjen marknadsförs på 
medlemsförbundens konferenser och investerare 
konfronteras för att tvinga Mondelez till 
förhandlingsbordet med IUL för samtal om de 
aktuella människorättsbrotten. Kampanjen pågår 
tills situationen är löst och medlemsförbunden 
måste medverka aktivt för att hjälpa de 
trakasserade fackmedlemmarna och deras familjer 
att få rätt mot företaget. 

Ryktena surrar kring Mondelez-ledningen som 
nyligen anklagats för skattebedrägeri i Indien 
och aktieåterköp som berikar de egna 
direktörerna. 

Upp till 1,2 miljarder USD kommer att läggas på 
återköp av aktier de kommande tre åren. 
Mondelez måste göra detta eftersom företaget 
delvis betalar sina direktörer i aktier, t ex som när 
vd:n Irene Rosenfeld nyligen fick en specialbonus 
på 10 miljoner USD. För att minska antalet 
Mondelez-aktier på marknaden måste företaget nu 
lägga enorma belopp på att köpa tillbaks sina 
aktier. Det är syftet med det aktuella 
återköpsprogrammet som kan pågå i upp till tre år. 
Därefter kan det förnyas eller avslutas. 

Medlemsförbund som hotas av nedskärningar, 
nedläggning eller omstrukturering är säkert måttligt 
entusiastiska över syftet med aktieåterköpen som 
innebär att medlemmarnas jobb är i farozonen. 

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

Efter att IUL-anslutna SBNIP lyckats få Nestlé att 
återanställa de 53 arbetarna i Panang i 
Indonesien gick förhandlingarna om det nya 
kollektivavtalet i baklås. Till sist slutfördes de tuffa 
förhandlingarna som ledde till avsevärda 
löneökningar och en ny löneskala. Det är en 
betydande framgång för SBNIP som i över två år 
kämpat för att de sparkade medlemmarna skulle 
återanställas och företaget erkänna facket som 
förhandlingsmotpart.  

På Nestlés fabrik i Perm i Ryssland 
undertecknades ett avtal 14/3 efter en långvarig 
konflikt om fackmedlemmars rätt till nya fasta 
anställningar. Fackklubben på Nestléfabriken i 
Perm kämpade för att så många som möjligt av 
medlemmarna skulle få de lediga tjänsterna. 
Avtalet är ett trendbrott där Nestlé nu istället för att 
hyra in personal inrättar 87 fasta heltidstjänster 
och 69 längre visstidsanställningar direkt på 
fabriken (istället för inhyrning). De nyinrättade 
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tjänsterna går samtliga till fackets medlemmar. 
Tillfälligt anställda som tillhör facket har en 
månads uppsägningstid och förtur till de fasta jobb 
som eventuellt blir lediga.  

Nästa globala möte mellan IUL och Nestlé där 
en grupp IUL-förbund från viktiga Nestlémarknader 
träffar koncernledningen äger rum i Vevey 24/5. 
Mötet kommer att fastställa inrättandet och 
sammansättningen av två arbetsgrupper: en om 
jämställdhet bland arbetare och en om 
anställningsformerna i Nestlés verksamhet. Mötet 
kommer även att diskutera de ”underliggande 
principerna” bakom IUL:s och Nestlés formella 
dialog samt ytterligare frågor kring vår syn på 
prestationslöner och hur de hotar både 
kollektivavtal och arbetsmiljö i företaget. 

Liksom flera företag inom livsmedelsförädling och 
detaljhandel drabbades Nestlé av 
hästköttsskandalen – mer om detta under rubriken 
Kött nedan. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

På fabriken i Doom Dooma i Assam har facket 
äntligen säkrat arbetsgivarens erkännande och 
respekt för fackliga rättigheter, sedan företaget 
från slutet av januari i år nu gör löneavdrag för 
våra medlemmars fackavgifter, helt i enlighet med 
det nya kollektivavtalet från oktober 2012. IUL 
använde det nya granskningsförfarandet för 
utvärdering av tillämpningen av avtal som tecknats 
inom ramarna för den brittiska kontaktpunkten 
för OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
IUL utnyttjade förfarandet eftersom Unilever inte 
tillämpat avtalet från 2010 om Doom Dooma. 

Med hjälp av organisering på fabriken och 
påtryckningar genom IUL i förhandlingarna med 
koncernledningen säkrades efter långvarig kamp 
fasta jobb för över 600 inhyrda och 
kontraktarbetare på Unilevers samföretag Kecap 
Bango i Subang i Indonesien. För hundratals 
arbetare som de sista tio åren hyrts ut till Unilever 
av bemanningsföretag är det en epokgörande 
förändring som gör slut på den otrygghet, 
diskriminering och utsatthet som kännetecknar 
osäkra anställningar. 

Den 28/2 svarade IUL på FNV Bondgenotens 
vädjan om solidaritet i deras kamp för anständiga 
villkor för de anställda inom ”Facility Management” 
som Unilever planerar att flytta över till Sodexo på 
sämre villkor 1/5 (se Sodexo ovan). 
Medlemsförbund har agerat med protestbrev och 
stödaktioner. Aktionen pågår ännu. 

 

IUL:s möten med Unilever 

På halvårsmötet med koncernledningen 5/3 
presenterade IUL resultaten från vår preliminära 
enkät om kvinnliga arbetstagares situation i 
företaget. Av enkäten framgår att kvinnor 
framförallt finns på okvalificerade, otrygga, dåligt 
betalda jobb samt att könsdiskriminerande 
mönster är djupt rotade i organisationen. Unilever 
har dessutom ingen global policy om sexuella 
trakasserier. En gemensam arbetsgrupp ska 
inrättas med syfte att främja jämställdhet på 
arbetsplatsen. Det bör underlätta för 
medlemsförbund som organiserar och förhandlar 
kring den problematiken i företaget.  

På mötet påpekade IUL att det finns klara brister i 
Unilevers arbetsmiljöpolicy. Man bestämde att 
gemensamt titta närmare på både policy och 
praxis för arbetsmiljön. 

IUL och Unilever arbetar vidare med osäkra 
anställningar. Fokus flyttas nu från 
dryckessektorn till glass. IUL har vid flera viktiga 
tillfällen lyckats omvandla osäkra jobb till fasta 
anställningar på Unilever. Det gemensamma 
arbetet med anställningsformer bör stärka vår 
pågående organisering, eftersom de här fast 
anställda arbetarna alltid bildar eller går med i en 
fackförening när deras anställningsform väl 
bekräftats.  

På mötet 5/3 uppmanade IUL dessutom Unilever 
att se över sitt förhållande till DHL, ett företag som 
på grund av sitt uppträdande i bl a Turkiet är 
måltavla för en internationell kampanj för fackliga 
rättigheter 

IUL:s och IndustriALL:s möte om internationell 
facklig organisering 

Förtroendevalda och fackliga funktionärer som 
representerar Unileveranställda i Argentina, 
Tyskland, Indien, Italien, Nederländerna, Pakistan, 
Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Thailand, 
Turkiet och Storbritannien träffades i Eastbourne i 
Storbritannien för ett tvådagarsmöte som 
sammankallats av IUL och IndustriALL för att 
utveckla den internationella fackliga 
organisationen inom företaget. Brittiska 
medlemsförbundet Unite stod värd för mötet som 
hölls på deras Eastbourne Centre med ekonomiskt 
stöd från FNV Bondgenoten. 

Att stoppa bemanningsföretagens frammarsch var 
en strategisk prioritering. Bemanningsjobben kan 
under en övergångsfas eventuellt ersättas med 
direkta tidsbegränsade kontrakt. En offensiv på 
området skulle kunna ta avstamp i IUL:s 
framgångsrika insatser för att stoppa 

mailto:peter.rossman@iuf.org
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bemanningsföretag och osäkra jobb i region 
Asien/Stillahavet samt de gemensamma insatser 
som gjorts med företaget för att granska de osäkra 
anställningarna inom drycker och glass.  

För att inte tappa styrfarten efter mötet beslutade 
deltagarna att inrätta en liten arbetsgrupp med 
uppgift att utforma informations- och 
kommunikationsverktyg som stärker den 
internationella fackliga organisationen inom 
företaget efter mötet. Verktygen ska utformas 
tillsammans med IUL och IndustriALL. Först ut är 
en interaktiv hemsida för fackligt aktiva.  

HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

På begäran av europeiska IUL-förbund har 
sekretariatet utarbetat ett dokument för 
kartläggning av socialt ansvarstagande och 
internationellt erkända rättigheter i 
franchiseföretag. Bakgrunden är att Accor allt 
mer rör sig i riktning mot franchiseverksamhet. 
Sekretariatet ska samtala med företaget kring 
dokumentet och bedöma effektiviteten med hjälp 
av lämpliga medlemsförbund inom hotellsektorn.  

Efter att i två år ha utrett ett klagomål som IUL 
inlämnat å medlemsförbunds vägnar i Kanada 
och Benin har den franska kontaktpunkten för 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
fastställt att Accor konsekvent brutit mot riktlinjerna 
och att Accor måste säkerställa att de följs. I 
yttrandet klargör kontaktpunkten också att Accor 
brutit mot riktlinjerna när företaget vägrat förhandla 
i god tro med SYNOVO, det erkända facket på 
hotell Novotel Cotonou i Benin, vars medlemmar 
velat förhandla om ett kollektivavtal i tolv år. 

Kontaktpunktens utlåtande följer i spåren på ett 
beslut nyligen från arbetsmarknadsverket i 
Ontario, där det fastslås att Accor använt sig av 
”olagliga metoder”, ”hot” och ”falska uppgifter” 
riktade mot fackets anhängare på ett av tre 
Novotel-hotell i provinsen som UNITE HERE 
försökte organisera. Efter beslutet i Ontario 
tecknade IUL-anslutna UniteHere Local 75 i 
januari i fjol ett avtal med den lokala 
företagsledningen om fackligt erkännande på 
Novotel North York och Novotel Ottawa. 
Erkännandeprocessen pågår för tillfället, även om 
vårt medlemsförbund fortfarande aktivt motarbetas 
av den lokala företagsledningen, vilket har lett till 
att Local 75 återigen har anmält arbetsgivaren till 
myndigheterna. 

Om företaget inte respekterar IUL:s medlemmars 
rättigheter efter yttrandet från den franska 
nationella kontaktpunkten kastar det en mörk 
skugga över Accors vilja att respektera IUL:s och 
Accors avtal om fackliga rättigheter, och då 
måste vi fråga oss vad avtalet är värt.  

Projektet för global organisering av Accor 

I Indonesien visar det organiseringsprojekt som 
stöds av UniteHere och AFL-CIO:s 
solidaritetscentrum positiva resultat i form av 
medlemstillväxt, erkännande och sju nya 
kollektivavtal. 

UMT ligger i startgroparna med liknande 
projektverksamhet på Accorhotell i Marocko och i 
Brasilien har CONTRACS liknande planer. Bägge 
är IUL-förbund. 

ClubMed 
massimo.frattini@iuf.org 

På ett möte i december 2012 i Genève med ledare 
för franska medlemsförbund och samordnaren för 
det europeiska koncernrådet beslutade man att be 
om ett möte med koncernledningen för att 
diskutera ytterligare förbättringar av IUL:s gällande 
globala avtal med Club Med. Mötet äger rum första 
halvåret 2013. 

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 

IUL och medlemsförbundet TEAM på Maldiverna 
fortsätter kämpa för återanställning av 22 
hotellarbetare som felaktigt sagts upp på Conrad 
Hilton. Läs mer här. Se en film här. 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

Den globala kampanjen till stöd för 
nordamerikanska medlemsförbundet Unite Here 
har startat. Kampanjen godkändes av IUL:s 
HRCT-fackgrupp på mötet i Cypern i november 
2012. Organisationer i resebranschen har 
informerats om den globala kampanjen och de 
eventuella störningar som kan drabba vissa 
tjänster. Uppgifter om problem på Hyatt samlas in 
från hotell över hela världen genom en global 
enkät för IUL:s medlemmar. 

Melià 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Förhandlingarna om ett internationellt ramavtal 
med spanska hotelljätten Melià går vidare. Ett nytt 
avtalsutkast har överlämnats till koncernledningen 
och IUL:s spanska medlemsförbund uppmanar 
företaget att i god tro börja förhandla om ett avtal 
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som skulle uppfylla de kriterier för internationella 
ramavtal som godkändes av IUL:s 25:e kongress 
2007. 

Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

Som ett led i uppbyggnaden av en internationell 
organiseringskampanj arrangeras ett möte med 
nordiska förbund, EFFAT (IUL Europa), 
europeiska koncernrådsmedlemmar och andra 
fack inom Rezidor. Mötet äger rum i slutet av maj. 
Hotellmedlemmar får mer information efter mötet. 

Researrangörer/hotell: utredning om 
all inclusive-turism 
massimo.frattini@iuf.org 

2012 beslutade IUL att i samarbete med 
Londonbaserade frivilligorganisationen Tourism 
Concern utforma ett projekt med inriktning på s k 
”all inclusive-turism”. Projektet syftar till att utreda 
all inclusive-turismens konsekvenser för 
hotellanställdas rättigheter världen över. 
Utredningsarbetet pågår för tillfället och resultatet 
kommer att ge oss bättre, mer faktagrundade 
argument i våra samtal med reseindustrin om 
denna fråga. Under 2013 granskar utredarna till att 
börja med förhållandena i Barbados, Kenya och 
Spanien. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Nestlé, Birds Eye, Comigel och Findus är några 
av de företag som drabbats av hästköttsskandalen 
i Europa. Detaljisterna Tesco, Ikea, Lidl, Aldi, 
Iceland, Morrisons och Dunes har tillsammans 
med europeiska myndigheter letat efter en 
syndabock. Den 19/2 tvingades Nestlé återkalla 
pastaprodukter som innehåller nötkött i Spanien, 
Frankrike och Italien bara några dagar efter att 
högsta ledningen påstått att företaget inte 
påverkades av hästköttsskandalen. 

Vad säger det om livsmedelskedjan att det krävs 
DNA-prover för att artbestämma köttet som säljs 
till konsumenten? Detaljhandelns skoningslösa 
jakt på billig mat är en dyr affär. 

I över tjugo år har IUL pekat på det nära 
sambandet mellan livsmedelssäkerhet och 
anställningsvillkor och framhållit att outsourcing i 
flera led och osäkra anställningar är viktiga 
riskfaktorer. Priset för den billiga maten är osäkra 
jobb och dålig livsmedelssäkerhet. Anställda med 
anständiga fasta jobb känner ansvar för sin 
industri. De befinner sig i den dagliga 
kvalitetskontrollens främsta led och är inte rädda 
för att ta upp problem med livsmedelssäkerheten 

om de stöds av starka fackföreningar. Fackligt 
organiserade arbetstagare vågar slå larm när 
livsmedelssäkerheten äventyras av smittämnen 
eller brottslig verksamhet. Klicka här för IUL:s syn 
på hästköttsskandalen. 

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 
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