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

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

JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Bananer 

Compagnie Fruitière 

På en workshop nyligen för bananarbetare 
utpekades det Marseille-baserade företaget 
Compagnie Fruitière – den största exportören 
från Västafrika (och till 40 % ägt av Dole) – som 
tänkbart mål för uppbyggnad av ett fackligt 
nätverk. Workshoppen bad också IUL att 
överväga att inrätta ett nätverk för fack i Afrika 
som representerar bananarbetare. 

 

 
 

Socker 
sue.longley@iuf.org 

American Sugar Refining (ASR) 

ASR-nätverket (American Sugar Refining): GMB 
(Storbritannien) och BWU (Belize) stöttade 
lanseringen av ett nätverk inom ASR-koncernen. 
Kontakter togs med den lokala klubben på 
Redpath-raffinaderiet i Toronto som kommer att 
införlivas i nätverket.  

Illovo 
sue.longley@iuf.org 

Facken i Illovos afrikanska verksamhet (sex 
länder) fick en lägesrapport om lönerna och 
villkoren i deras respektive förhandlingar med 
arbetsgivaren första halvåret 2013. IUL-förbund i 
Storbritannien och Spanien med medlemmar i 
Illovos moderföretag ABF informerades också 
om utvecklingen. 

Te 
sue.longley@iuf.org 

I region Asien/Stillahavet utformar IUL en 
organiseringskampanj i Assam med inriktning på 
leveranskedjan i ett antal viktiga transnationella 
teproducenter. 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

En grupp IUL-förbund träffade TCCC:s 
koncernledning 6/11 inom ramarna för den s k 
Atlantaprocessen. På mötet diskuterades 
rättighetskonflikter som pågår i olika länder, t ex 
Guatemala, Indien, Filippinerna, Hongkong och 
Swaziland, samt problem kring leveranskedjan. 
Medlemsförbunden och IUL:s sekretariat 
presenterade bakgrundsfakta till problemen och 
TCCC-ledningen sa ja till en uppföljningsprocess 
för att lösa dem.  

Tack vare 225 000 namnunderskrifter som 
skickats till stora livsmedels- och dryckesföretag 
med uppmaningen att respektera lokalsamhällets 
rätt till jord lovade TCCC att som en del av 
problematiken kring leveranskedjan genomföra 
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sociala och miljömässiga utvärderingar längs 
hela sin leveranskedja med början i centrala 
leverantörsregioner som Colombia, Guatemala, 
Brasilien, Indien, Sydafrika och Thailand. 
Företaget lovade dessutom att offentliggöra 
information om vilka som är dess största 
leverantörer av rörsocker. Läs mer  här. 

Pepsico 
burcu.ayan@iuf.org 

Tidigare i år bildade 162 av de totalt 170 
arbetarna på tre lageranläggningar i 
Västbengalen med exklusiva kontrakt med 
PepsiCo en fackförening och presenterade sina 
krav. De trakasserades och misshandlades av 
företagets torpeder och avskedades sedan 
brutalt. I maj 2013 återanställdes de, men på 
villkor som strider mot deras mänskliga 
rättigheter.  

Trots hot, trakasserier och hembesök från 
arbetsledare vägrar 28 av de arbetare som 
avskedats utan saklig grund att ge upp. Istället 
bildade de i augusti en aktionsgrupp för 
PepsiCo- och Frito-Lays-anställda och trappade 
upp kampanjen. 

USA-baserade multinationella livsmedels- och 
dryckesjätten PepsiCo vägrar träffa IUL för ett 
samtal om dessa väldokumenterade övergrepp 
från företagets sida. För att säkerställa att 
företaget respekterar OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag har IUL nu överlämnat 
ett formellt klagomål mot PepsiCo för brott mot 
OECD:s riktlinjer till OECD:s nationella 
kontaktpunkt i USA. Vi sjösätter dessutom en 
global stödkampanj för våra medlemmar på 
PepsiCo i Indien. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL:s sekretariat uppdaterar sin databas för och 
kartläggning av bryggeriföretag. Genom att fylla 
i denna enkät hjälper du oss att 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. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

IUL har uppmanat Compass att hålla 
regelbunden kontakt med SNATEA, vårt nya 
medlemsförbund i Algeriet, med anledning av 

de anställdas farhågor för att Compass ska dra 
ner på sin verksamhet i landet. Compass högsta 
ledning i Algeriet träffade SNATEA-funktionärer i 
början av november och parterna diskuterar 
problem kring företagets sociala avgifter, frivillig 
uppsägning och anställningstrygghet. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

IUL ingrep och bistod facket på MacLellan 
Sodexo i Pune i Indien när fackklubbens 
ordförande trakasserats och stängts av från 
jobbet av Sodexo på grund av sin fackliga 
verksamhet i ett försök att lösa vissa problem 
kring semester och löner. Sodexos globala hr-
avdelning fick en lista med dokumenterade 
händelser, t ex den lokala företagsledningens 
krav att ordföranden måste gå ur facket innan 
han får återvända till jobbet. Företaget har 
därefter villkorslöst låtit ordföranden återgå till 
jobbet och skriftligt lovat att inte diskriminera mot 
fackligt aktiva. Klubbordföranden har återupptagit 
sin fackliga verksamhet. Men tvisten kring 
ordförandens oktoberlön återstår ännu att lösa. 

Sodexo har dessutom av IUL fått en lista med 
åtgärder att vidta i Marocko efter den påstådda 
diskrimineringen mot fackföreningen ODT. 
Sodexo har svarat med att införa ett antal 
samrådsmekanismer och IUL följer upp 
eventuella framsteg i lösningen av aktuella 
problem. En av de olösta stridsfrågorna är 
uppsägningen av ODT Sodexos 
generalsekreterare som beskylls för att ha gjort 
nedlåtande uttalanden om företaget. 

Händelserna i Indien och Marocko blir 
dagordningspunkter på det globala Sodexomötet 
31/1 2014. 

IUL:s MEJERIAVDELNING 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Nästa globala konferens för IUL:s 
mejeriavdelning äger rum vecka 12 2014 (17-
21/3) i Sunchales i Argentina. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Danone Rotselaars anställda som tillhör ACV i 
Belgien organiserade en åtta dagars strejk med 
anledning av företagets omstruktureringsbeslut 
som leder till att 75 jobb försvinner (63 från 
produktionen och 12 tjänstemän). Tack vare 
strejken och förhandlingar reducerades 
nedskärningarna på fabriken till 48 
arbetstillfällen. På fackens begäran innehåller 
avtalet åtgärder som säkrar att 
arbetsbelastningen ligger kvar på rimliga nivåer 
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när den planerade omstruktureringen 
genomförts. Åtgärderna gäller bl a anställning 
av extrapersonal under produktionstoppar och 
rekrytering av vikarier i samband med frånvaro. 
Läs mer här. 

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

IUL och Danone höll en gemensam 
presentation av avtalen mellan dem på 
Danones nyförvärvade mejeriverksamhet i 
Marocko 13-14/11. Den gemensamma IUL- 
och Danonedelegationen träffade hr-ledningen 
samt ombud från den gemensamma fackliga 
kommittén (tre förbund) på huvudkontoret i 
Casablanca 13/11. Nästa dag besökte 
delegationen yoghurtfabriken i Salé och träffade 
företagsledningen och fackkommittén. 
Jacqueline Baroncini från IUL träffade 
dessutom funktionärer och ombud från 
livsmedelsindustrin från vårt medlemsförbund 
UMT och informerade dem om IUL:s 
verksamhet med Danone samt mötena i 
Marocko.  

En utvärdering av effekterna av IUL:s och 
Danones avtal på affärsenheterna för barnmat, 
medicinsk nutrition och vatten i Indonesien 
äger rum i december. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 

Den 30/10 lanserade IUL en kampanj för att 
tvinga McDonald’s att återanställa Sean Bailey, 
en fackligt aktiv från Nya Zeeland som fick 
sparken när han avslöjade företagets slarv för 
ett parlamentsutskott. Läs mer här. 
Nyzeeländska Unite har påtalat fallet i ett brev 
till parlamentets talman. Hittills har över 10 700 
e-brev skickats till McDonald’s med krav på att 
Sean Bailey återanställs. 

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

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Den 22/10 lockoutade Kellogg’s BCTGM:s 
medlemmar på frukostflingfabriken i Memphis i 
ett försök att skrämma dem till att acceptera 
företagets planer på att öka användningen av 
tillfällig arbetskraft på fabriken.  

Eftersom lockouten fortsätter har IUL för att 
bygga upp solidariskt stöd kontaktat förbund med 
medlemmar i Kellogg’s i Australien, Brasilien, 
Tyskland, Sydkorea och Spanien, berättat för 
dem om lockouten och bett dem diskutera det 
inträffade med sina medlemmar och den lokala 
företagsledningen samt skicka solidaritetsbrev.  

IUL-förbund rapporterar att de på samtliga nivåer 
informeras i sista minuten och då mer som ett 
slags ultimatum snarare än i form av samråd eller 
förhandlingar. 

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

Efter IUL:s klagomål enligt OECD:s riktlinjer 
rörande Mondelez’ påstådda brott mot de 
mänskliga rättigheterna i Egypten och Tunisien 
erbjöd sig den nationella kontaktpunkten i 
USA att medla mellan parterna. Utan att ta 
ställning till huruvida företaget faktiskt bryter mot 
de mänskliga rättigheterna eller ej ansåg 
kontaktpunkten att IUL:s klagomål var väl 
underbyggt och utrett och tillräckligt för att 
motivera ett erbjudande om medling. 

IUL har tackat ja till erbjudandet men Mondelez 
säger nej, trots att processen är frivillig och 
resultatet inte är bindande. 

Samtidigt har kongressledamöterna Brendan 
Boyle och Kevin Boyle från Pennsylvania 
offentligt uppmanat Mondelez att träffa dem för 
att tillsammans med anställda och lokala 
företrädare diskutera framtiden för den 
nedläggningshotade kakfabriken i Philadelphia. 
Arbetarna på fabriken kallades utan förvarning till 
ett möte 6/11, där de i princip blev tillsagda att 
förebereda sig på en nedläggning som innebär 
att upp till 375 jobb försvinner. 

Facket på Mondelez’ Cadburyfabrik i Pakistan 
håller två protestmöten i veckan och fortsätter att 
skapa opinion för att få förhandla om ett avtal 
som reglerar anställningsformerna för det 
växande antalet tillfälligt anställda. Arbetsgivaren 
vägrar kategoriskt att förhandla om villkoren för 
denna utsatta grupp under förevändning att den 
utgörs av ”utomstående”. 

FGAT-UGTT:s lokala fackklubb på Mondelez’ 
och SOTUBI:s samägda kakfabrik i Tunis 
bekräftade på en extrakongress 27/10 att de står 
fast vid beslutet att kämpa för rättigheterna för 
alla som är anställda på Mondelez-SOTUBI. 
Kongressen valde en ledningsgrupp på sju 
personer. I den ingår fyra av medlemmarna i den 
styrelse som avgick p g a arbetsgivarens 
påtryckningar 2012 efter att ett arbetsplatsombud 
och den biträdande generalsekreteraren stängts 
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av från jobbet och generalsekreteraren Zied 
Nalouf sparkats. 

De sparkade fackliga ledarna på Mondelez-
fabriken i Alexandria – de s k Cadbury 5 – 
delades upp i två grupper tredje veckan i 
november. Anledningen till uppdelningen är att 
göra det möjligt för dem att delta både i mötet 
för IUL-region Mellanöstern och Nordafrika 
samt göra en turné i Schweiz för att träffa 
företrädare för IUL-förbundet UNIA och 
arbetstagarrepresentanter från Mondelez’ 
europeiska koncernråd. Mötet och turnén 
ledde bägge till ett starkt stöd från 
medlemsförbunden och en fast vilja att fortsätta 
kämpa tills de sparkade arbetarna får 
upprättelse. 

I Zürich demonstrerade medlemmar från 
europeiska IUL-förbund i koncernrådet 
tillsammans med tre av de sparkade fackliga 
ledarna utanför Mondelez’ europeiska 
huvudkontor. Deltagarna i det högljudda 
protestmötet lät företaget veta att Cadbury 5-
gruppen har deras fulla stöd. 

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

Oscar López Triviño mördades 9/11 i staden 
Bugalagrande i Colombia dagen efter att han 
och andra medlemmar i hans fackförbund, 
SINALTRAINAL, mordhotats av paramilitären. 
Förbundet hade hungerstrejkat hos Nestlé 
sedan 5/11. 

IUL sjösatte en solidaritetskampanj där vi 
kräver att myndigheterna i Colombia ställer 
förövarna till svars och vidtar åtgärder för att 
skydda fackligt aktiva. IUL har dessutom skrivit 
till Nestlé och bett företaget göra följande:  

1. Förmå de colombianska myndigheterna att 
utreda mordet och ställa de ansvariga inför 
rätta. 

2. Med SINALTRAINAL och CUT diskutera 
säkerhetsarrangemang för fackföreningars 
medlemmar och ledare. 

3. Förhandla i god tro för att lösa konfliktens 
bakomliggande problem och därigenom 
minska trycket på och utsattheten för dem 
som deltar i förhandlingarna. 

4. Utfärda ett offentligt uttalande som ska 
spridas på alla Nestlés arbetsplatser i 
Colombia och publiceras öppet på deras 
huvudsakliga webbplats rörande att 
företaget har full respekt för utövandet av 
fackliga rättigheter i Colombia och andra 
länder. 

HOTELLKEDJOR 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Trots löften om motsatsen har Accor inte gjort 
några framsteg på väg mot en lösning av 
konflikterna som pågår i Kanada och Benin. I 
Kanada har UNITE HERE Local 75 vid två olika 
tillfällen träffat den nordamerikanska 
företagsledningen och koncernledningen. P g a 
arbetsgivarens stelbenthet har parterna inte 
lyckats lösa konflikten. I Benin vill företaget efter 
över 12 års förhandlingar fortfarande inte 
underteckna hotellavtalet med Synovo. 
Dessutom vägrar företaget erkänna FSPM som 
facklig motpart i Indonesien och utsätter 
fackföreningen för ständiga hot, trots andan i 
IUL:s och Accors avtal om fackliga rättigheter. 

Accor fortsätter bryta mot IUL:s och Accors 
internationella avtal om fackliga rättigheter i 
Benin och Kanada. Med utgångspunkt i HRCT-
fackgruppens styrelsebeslut 2012 uppmanade 
sekretariatet medlemmarna att ställa sig bakom 
ett offentligt avståndstagande från avtalet. 
Nästan omedelbart därefter bad Accors nytillsatta 
globala koncern-hr IUL om ett möte för ett samtal 
om avtalet. HRCT-medlemmarna har godkänt en 
omförhandling av avtalet i linje med IUL:s 
riktlinjer och instruerat generalsekreteraren att 
offentligt ta avstånd från avtalet om inga framsteg 
görs.  

Två möten ägde rum i september där 
Accorledningen fick veta exakt vad som krävdes 
för att IUL inte offentligt skulle svära sig fria från 
avtalet. De långvariga konflikterna i Benin och 
Kanada måste få en rättvis lösning och ett nytt 
avtal förhandlas fram med företaget.  

I juni i år sjösattes en solidaritetsaktion för att 
tvinga Accor att respektera sina anställdas 
mänskliga rättigheter och avtalet med IUL samt 
rent konkret få företaget att sluta motarbeta 
anställda i Kanada som vill bilda en fackförening 
och förhandla i god tro med SYNOVO på Novotel 
i Cotonou i Benin. 

Sekretariatet återkommer till HRCT-
medlemmarna med en rapport från de pågående 
förhandlingarna med Accor. 
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TURISM 
massimo.frattini@iuf.org 

Turkish Airlines 
massimo.frattini@iuf.org 

Tillsammans med globala fackliga kollegan 
internationella transportarbetarförbundet ITF 
lanserade IUL 12/10 en solidaritetskampanj till 
stöd för 305 anställda på Turkish Airlines (THY) 
som på felaktiga grunder sades upp i maj 2012. 

Över 8 000 protestbrev skickades till THY:s 
ledning och Turkiets arbetsmarknadsminister 
med uppmaningen att börja förhandla i god tro 
med fackföreningen Hava-Is. Läs mer här.  

Den 8/11 gav IUL:s medlemsförbund i New 
York, New York Hotel Trades Council, Unite 
Here och RWDSU/UFCW uttryck åt sin ilska 
över flygbolagets brutala agerande i en livlig 
demonstration utanför deras kontor i Empire 
State Building. Ett flygblad överlämnades inuti 
byggnaden till Turkish Airlines’ kontor. Läs mer 
här. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Amerikanska jordbruksdepartementet går 
vidare med planerna på att minska de 
oberoende besiktningarna och höja 
linjehastigheten inom fjäderfä- och 
svinförädling, trots omfattande motstånd från 
UFCW/RWDSU, arbetsmiljöexperter och 
organisationer som värnar om 
livsmedelssäkerhet. Den oberoende 
köttbesiktningen är i farozonen också i Kanada, 
Australien och Nya Zeeland, där hotbilden 
kommer från avregleringarna i 
Stillahavsländernas frihandelsprogram TPP. 

Enkäter och andra undersökningar visar att 
belastningsskadorna är endemiska i hela 
kycklingindustrin, i synnerhet 
karpaltunnelsyndrom. Detsamma gäller för 
livsmedelssäkerheten som äventyras av 
bristande hygien och extrema linjehastigheter. 
IUL gör en informationssatsning och har börjat 
arbeta med att samordna medlemsförbunden i 
kampen för en bättre arbetsmiljö och säkrare 
mat i sektorn. 

Samtal pågår med ett antal medlemsförbund 
med betydande medlemskap i köttsektorn om 
att inrätta en köttavdelning inom IUL efter 
samma mönster som IUL:s mejeriavdelning. 
Inte minst p g a problematiken ovan kommer en 
större global kampanj i sektorn troligen att 
inriktas på fjäderfä. 

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. 

Sekretariatets förhoppning är 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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