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Innehåll

Sekretariatets verksamhet,
aktioner och kampanjer:

Jordbruk:
• Chiquita
• Dole
Drycker/bryggerier:
• Carlsberg
• DiageoINBEV AB
• PepsiCo
• The Coca-Cola Company
Catering:
• Compass
Konfektyr:
• Cadbury
Fiskeri:
• Sealord
Livsmedel:
• Danone
• Kraft
• Nestlé
• Unilever
Kött:
• Danish Crown

Chiquita
ron.oswald@iuf.org
Granskningskommittén kartlade i Costa Rica
2009-06-16 frågor för vidare förhandlingar, t ex
påstådda sexuella trakasserier i Honduras,
aktuella fackliga rättighetsfrågor i Costa Rica och
arbetsmiljösamarbete. Uppföljning på IUL-,
COLSIBA- och Chiquitaledningarnas telekonferens
2009-09-03. Granskningskommitténs nästa möte
hålls i Costa Rica 4-5 november 2009.

Granskningskommitténs junimöte filmades i sin
helhet för en kommande amerikansk dokumentär
om bananindustrin.

Dole
sue.longley@iuf.org
Godkännande av den andra rapporten om Dole -
Behind the smokescreen – what's new since 2006.
Rapporten kommer att läggas upp på IUL:s
hemsida och hårdkopior kan beställas från
sekretariatet. Rapporten är en förberedelse för en
global kampanj mot Doles syn på fackliga
rättigheter.

IUL kallar till ett möte senare i år för fack som
representerar eller vill representera Dolearbetare.

Carlsberg
daria.cibrario@iuf.org
Strategifrämjande och kommunikation mellan
medlemsförbund utanför EU och Carlsbergs
koncernrådsmedlemmar (i samarbete med
EFFAT) och samtal med Carlsbergs
koncernledning för att hjälpa arbetarna på ryska
Carlsberg lösa problemen med Baltikas ledning.

Diageo
daria.cibrario@iuf.org
Stöd för brittiska UNITE  i deras kamp mot
nedläggningen av ett bryggeri.

Kartläggning påbörjad av organisationsgraden
inom Diageo.

InBev AB
daria.cibrario@iuf.org
Briefing, information och råd till östeuropeiska
medlemsförbund med medlemmar i AB-InBev
rörande eventuell försäljning av 11 AB-InBev-
bryggerier. Samtal med AB-InBevs ledning i frågan
(med EFFAT och IUL/ICEM:s Zagrebkontor).

PepsiCo
daria.cibrario@iuf.org
Utformning av en sektorsövergripande syn på
läskedrycker som uppföljning till den globala
forskningsrapporten om PepsiCo (2007).

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag uteslutande
för IUL:s medlemsförbund . Vänd dig till artikelförfattaren för mer information.
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PepsiCo
gisela.neunhoeffer@iuf.org
Kartläggning av PepsiCos anläggningar i världen
har startat inför en global kampanj för facklig
organisering av PepsiCo.

Ett nätverk för Pepsiarbetare (hemsida och
mejllista) är under utveckling. Fack med
medlemmar inom Pepsi bör kontakta oss.

En första kontakt med PepsiCos koncernledning i
USA tas eventuellt i november 2009.

The Coca-Cola Company
daria.cibrario@iuf.org
IUL:s 9:e möte med Coca-Cola Company för att
diskutera och lösa arbetsplatsfrågor och nystarta
förhandlingarna om ett internationellt ramavtal
äger rum 9-12 november 2009 i Atlanta, USA. I
IUL-gruppen finns medlemsförbund från
Nordamerika, Latinamerika, Japan och Asien/
Stillahavet, Afrika, Ryssland och Europa.

The Coca-Cola Alliance
gisela.neunhoeffer@iuf.org
Coca-Cola Alliance (CCA) har stöttat SIPTU i en
strejk mot tillfälligjobb sedan slutet av augusti
genom publikationer och solidaritetsbudskap (se
http://www.iuf.org/ccww).

Problemet med tillfälligjobb har också stått i
centrum för debatten på Canadian Soft Drinks
Workers Councils möte för arbetare inom både
Pepsi och Coca-Cola nyligen, där Coca-Cola
Alliances samordnare deltog. Att stödja
organiseringskampanjer hos Coca-Cola har blivit
CCA:s näst viktigaste fråga och förberedelser för
sådana satsningar sker i en rad länder. Detta var
också temat för ett regionseminarium för Coca-
Cola-arbetare i Kladovo i Serbien i augusti.

Compass
lisa.eldret@iuf.org
I Algeriet undersöker vi brott mot föreningsfriheten
av Compass Group, som verkar under namnet
Eurest i landet. Flera arbetare har avskedats eller
avstängts de sista tre åren efter att ha bildat ett
fack för att förbättra arbetsvillkoren. Compass
Groups dotterbolag har 1 900 anställda i Algeriet.
Liksom i andra länder är de underbetalda och
dåligt behandlade. Snittlönen är 18 000 dinarer i
månaden (ca 185 EUR). De jobbar i 6-veckorsskift
utan lediga dagar. De tvingas bo i undermåliga
bostäder och jobba på avlägsna orter. Företaget
har avvisat alla försök att diskutera denna och
andra frågor. Trots att ITUC uppmärksammat
dessa arbetares svåra villkor i 2008 års
granskning av fackliga rättighetsbrott vägrar
företaget agera och väljer istället att trakassera
och skrämma fackligt aktiva genom att stämma
dem eller ge dem sparken.

Cadbury
jacqueline.baroncini@iuf.org
Insamling av information bl a om det nyligen
offentliggjorda beskedet om ett stundande och
bättre bud från Kraft på Cadbury.

Infomöten för medlemsförbund som berörs av ett
eventuellt förvärv.

Sealord
daria.cibrario@iuf.org
Stöd för nyzeeländska SFWU:s kamp mot
tillfälligjobb på Sealords Nelsonfabrik. Samtal
pågår med medlemsförbund om eventuell
organisering i Australien och Storbritannien.

Citterio
daria.cibrario@iuf.org
Kontinuerlig hjälp i kollektivförhandlingar och
arbetsmiljöfrågor via kommunikation, nätverkande
och strategifrämjande (USA/Italien).

Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org
Forskning, strategiutveckling och förberedelser för
Danish Crownfackens möte 29 oktober i
Köpenhamn under värdskap av NNF.

Danone
patrick.dalban-moreynas@iuf.org
Uppföljning av tillämpningen av avtalen mellan
IUL-Danone. Detta omfattar besök på
Danoneanläggningar i Spanien i november 2008,
Tjeckien i februari 2009, USA i april 2009, Polen i
april 2009, Tyskland i maj 2009 och Ryssland i
september 2009. Danones anläggningar i
Argentina besöks i slutet av oktober.

I samtliga fall har IUL:s utsända träffat fackets
ledare och medlemmar och diskuterat relationen
med arbetsgivaren. Gruppen som består av IUL
och Danones globala HR-folk presenterade
avtalen mellan IUL-Danone och diskuterade deras
tillämpningsgrad på olika anläggningar.

Rådgivning om framtida ramavtal mellan IUL-
Danone på nya områden (t ex anställningstrygghet
och arbetsmiljö).

Samarbetat med BCTGM (USA) för att säkra
fabriksledningens neutralitet på Danonefabriken i
Utah och få andra Danonefack i världen att stötta
facket. BCTGM vann nyligen omröstningen.

Danone
jacqueline.baroncini@iuf.org
Förberedelser för Danonefackens första globala
möte med Danones koncernledning och vd Frank
Riboud (12-14 oktober). Förtroendevalda från alla
regioner träffar först varandra och sedan Danones
koncernledning.
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Kraft
kirill.buketov@iuf.org
Lägesrapport till medlemsförbund avseende Krafts
bud på Cadbury och utvärdering av en eventuell
höjning av organisationsgraden på Kraft.

Nestlé
peter.rossman@iuf.org
Internationella stödaktioner för Nespressure-
kampanjen, för tillfället med fokus på Indonesien.
Förberedelser inför utdragen konflikt om
kollektivavtalsrättigheter i Indien som även
omfattar OECD-protest.
www.nespressure.org

Fortsatta påtryckningar på Nestlé via OECD:s
nationella kontaktpunkt i Schweiz för att backa upp
vår OECD-protest rörande brott mot
grundläggande fackliga rättigheter i Indonesien
(Nescafé Panjang).

Samarbete med norska medlemsförbund och
norska LO för att sätta press på norska statens
pensionsfond (näst största aktieägaren i Nestlé),
kontakter med andra investerare och
kreditvärderingsinstitut.

Organisering (tillsammans med medlemsförbundet
UNIA) under vecka 42, när ordföranden i facket på
Nestlé-Panjang besöker Genève för att delta på ett
ILO-symposium om kollektivförhandlingar.

Nestlé
jacqueline.baroncini@iuf.org
På Nestlés europeiska koncernrådsmöte i juni
2009 kritiserade fackdelegater företagsledningen
och satte ett stort frågetecken framför företagets
arbetsmiljöpolitik och dess statistik. Stressen att
nå nollmålet för olyckor har lett till att direktörerna
motarbetar en öppen rapportering, eftersom målen
är direkt kopplade till deras bonusar. Fokus på
”beteendebaserad säkerhet” lägger hela tonvikten
på att arbetarna ska undvika olyckor, inte på att
företaget ska tillhandahålla en god arbetsmiljö.

Ett annat stridsäpple är den outsourcing av
lönekontoret som Nestlé genomfört i 8 europeiska
länder. Fackdelegaterna slöt alla upp bakom
kravet att det åter ska finnas ett lönekontor i
respektive land. Ett improviserat koncernrådsmöte
ägde rum i augusti.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org

CasualT-kampanjen (http://www.casualtea.org)
går vidare för våra pakistanska medlemmars
kamp för fast anställning på tefabriken i Khanewal.

Insatser för ett globalt möte för Unileverfack i
december i Nederländerna.

OECD:s brittiska kontaktpunkt arrangerar ett
medlingsmöte rörande Khanewal mellan IUL och
Unilevers koncernledning i London med preliminärt
datum den 15 oktober.

Fortsatt dialog med koncernledningen om SEWRI-
konflikten (Indien). OECD:s brittiska kontaktpunkt
arrangerar medlingsmöte för Sewri mellan IUL och
Unilevers koncernledning i London den 16
oktober.

Samtal pågår med koncernledningen om konflikten
på fabriken i Doom Dooma i Assam i Indien.

 IUL, Rampe du Pont Rouge 8, CH-1213, Genève, Schweiz
E-post: iuf@iuf.org Hemsida: http://www.iuf.org

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 (http://www.iuf.org/tnc).

Publikation ger kontinuerliga lägesrapporter
från IUL-sekretariatets verksamhet avseende
de viktigaste transnationella företagen. Mer
detaljerad information kan erhållas 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 hoppas i framtiden även kunna informera
om IUL:s regionorganisationers viktiga
insatser.

Vi välkomnar tips och kommentarer om detta
från medlemsförbunden. Mejla dem till
iuf@iuf.org


