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JORDBRUK 
sue.longley@iuf.org 

Bananer: 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Efter undertecknandet av avtalet (se TNF-info, 
april 2013) om att tillsammans stoppa sexuella 
trakasserier arbetar IUL:s, COLSIBA:s och 
Chiquitas underkommitté för genusfrågor nu med 
att utforma ett pilotprojekt som ska se över de 
kvinnliga bananarbetarnas situation och främja 
det nya avtalet. Det är sannolikt att Chiquitas 
bananplantager i Panama väljs för pilotprojektet.  

Nästa möte för IUL:s, COLSIBA:s och Chiquitas 
granskningskommitté planeras i april i Costa 
Rica. 

Te: 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 

Colombia University Law School Human Rights 
Institute har skrivit en skarpt kritisk rapport om 
arbetsvillkoren på teplantager i Indien. Rapporten 
som heter The More things change (Ju mer saker 
förändras) granskar förhållandena på 
Amalgamated Plantations Private Ltd (APPL), 
vars huvudägare är Tata Global Beverages som 
ingår i den indiska Tatakoncernen. Rapporten 
som grundar sig på tre års forskning och besök 
på 17 av APPL:s 24 plantager dokumenterar 
”långvariga missförhållanden”, t ex undermåliga 
bostäder, akuta sanitära risker och förnekande 
av lagstadgade förmåner. APPL har 31 000 fast 
anställda. 

Rapporten bekräftar dessutom IUL:s kritik av 
Internationella finansieringsbolagets (IFC) roll. 
IFC har hjälpt Tata avyttra sin indiska 
plantageverksamhet. 

(Se TNF-info nr 11, april 2013).  

En fullständig utredning av eventuellt 
åsidosättande av IFC:s egna regler väntas börja 
redan i mars 2014. 

 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20INFO-11-04-2013-s.pdf
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https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/tea_report_final_draft-smallpdf.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20INFO-11-04-2013-s.pdf
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Peter Rosenblum som lett forskningsprojektet 
kommenterar: ”IFC agerade med överdriven 
entusiasm och bortsåg från de välkända 
problemen i plantagesektorn.” 

DRYCKER 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Ett nybildat fack på Coca-Colas 
distributionscentral i Peshawar i norra Pakistan 
har godkänts av myndigheterna. Det är den 
nionde fackföreningen i Coca-Colasystemet i 
Pakistan som idag är fackligt organiserat till 
100 % på samtliga sex tappningsanläggningar 
och tre distributionscentraler. Facket på 
distributionscentralen i Peshawar bildades med 
stöd av IUL-anslutna pakistanska 
livsmedelsarbetarförbundet PFWF. 

Ett uttalande som fördömer Coca-Colas 
aggressiva angrepp på jobben och 
arbetstagarnas rättigheter i Europa antogs av 
EFFAT:s samordningsgrupp för Coca-Cola 
23/11 2013 i Antwerpen i samband med deras 
Coca-Cola-konferens om arbetstider och 
flexibilitet i Coca-Colas leveranskedja i Europa. 

IUL-anslutna nationella facket för anställda i 
dominikanska Bepensa SA (Coca-Cola 
SINATRABEDSA) arrangerade en 
demonstration mot de felaktiga uppsägningarna 
av två medlemmar som arbetade på Coca-
Colas distributionscentral i Barahona i 
sydvästra Dominikanska republiken 2/12 2013. 
Läs mer på engelska här.  

I Storbritannien uppmanades Coca-Cola 
Enterprises (CCE) av medlemsförbundet Unite 
the Union att omvärdera sin stelbenta plan på 
att skära ner med 47 tjänster på det nya 
automatiserade lagret i Kenmore Road. För att 
ge tyngd åt budskapet arrangerade Unite en 
demonstration med stöd från IUL och EFFAT 
på Coca-Colas anläggning i industriområdet i 
Wakefield mellan kl 17-20 den 19/12. Flygblad i 
solidaritet med arbetarna i Wakefield kan 
laddas ner på engelska, franska, spanska, 
tyska, italienska och holländska. Flygbladet 
delades ut till anställda på alla CCE:s 
europeiska anläggningar på respektive språk. 

I ett försök att påskynda satsningen på 
franchising och strömlinjeforma företagets 
huvudfokus har Coca-Cola Company 
presenterat planer på en omstrukturering av 
den nordamerikanska verksamheten. Den 
integrerade verksamheten i Nordamerika 
kommer att delas upp i ett traditionellt företag 

och en tappningsgrupp. Företaget kommer att 
bestå av två produktionsenheter: Coca-Cola 
North America och Coca-Cola Refreshments. Vi 
uppmanar våra nordamerikanska 
medlemsförbund att informera oss om eventuella 
förändringar av eller konsekvenser för 
sysselsättningen eller fackets position i samband 
med verksamhetens uppdelning. Eventuell 
information skickas till burcu.ayan@iuf.org. 

I Filippinerna har facket på säljkontoret på 
Coca-Cola-fabriken i Ilagan (ICCPSOSFU) 
kämpat mot Coca-Colas företagspolicy enligt 
vilken ett produktivitetsbaserat system ska ligga 
till grund för lönenivåerna i nästan tre år. Förutom 
att frånta facket rätten att löneförhandla hotar P3-
systemet (Presence, Performance, Participation, 
på svenska: närvaro, prestation, deltagande) 
anställningstryggheten och ökar 
diskrimineringen. IUL tog upp problemen med P3 
i samtalen med Coca-Colas ledning i Atlanta och 
säkrade ett avtal som säger att P3 är 
förhandlingsbart och inte obligatoriskt.  

Efter 33 månader av förhandlingar tecknade 
ICCPSOSFU ett nytt kollektivavtal med CCBP 
FEMSA 3/12 2013. Facket säkrade en generell 
löneökning i förhandlingarna istället för P3. 
ICCPSOSFU tackar IUL och de medlemsförbund 
som stöttat dem och hjälpt dem till denna 
framgång. 

Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) är ett företag 
som skapades när sju spanska Coca-Cola-
tappare gick samman. Den 10/12 2013 
meddelade företaget att det lägger ner fyra av 
sina elva anläggningar. Tappningsanlägg-
ningarna i Balearerna, sydöstra Alicante, 
nordvästra Asturien och Madridregionen läggs 
ner. Nästan 1 200 anställda påverkas. SKICKA 
ETT PROTESTBREV till Coca-Cola och CCIP 
och kräv att de river upp planerna på att lägga 
ner fyra av sina elva fabriker och väsentligt 
minska antalet anställda.  

Anställda på Coca-Colas indonesiska 
verksamhet i västra Java organiserade ett 
protestmöte 24/2 utanför Coca-Colas 
indonesiska huvudkontor i Jakarta mot 
jobbslakten. Detta skedde efter att 
företagsledningen vägrat förhandla om 
anställningsform och rättigheter för över 1 800 
kontraktsanställda. Företagsledningen har delat 
in befattningarna mellan ”kärnverksamhet” och 
”icke-kärnverksamhet” så att en majoritet av de 
fast anställda hamnar utanför kärnverksamheten. 
Läs mer på engelska här.  

Nästa möte mellan IUL och TCCC äger rum i 
Atlanta 8/5 2014. Skicka en beskrivning av 
eventuella arbetsrättsproblem eller läges-

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/files/EFFATdeclaration.pdf
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/593
http://www.iuf.org/ccww/files/Flyer%20Wakefield%20Action-e.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-f.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-es.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-d.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-it.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-dutch.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=853
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=853
http://www.iuf.org/w/?q=node/3176
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rapporter/uppföljningar som ni vill att vi tar upp 
med TCCC på mötet till burcu.ayan@iuf.org 
senast 8/4 2014. 

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

I Costa-Rica drog Coca-Cola FEMSA igång en 
smutskastningskampanj och försökte hindra 
anställda från att gå med i det nationella facket 
för anställda i offentlig och privat sektor, 
UNTRASEPP. Som svar på företagets angrepp 
– som dessutom uppenbart tycks strida mot 
Costa Ricas arbetsrätt och internationella 
konventioner som landet ratificerat – godkände 
de latinamerikanska Coca-Cola-arbetarnas 
federation FELATRAC på sitt möte i Guatemala 
enhälligt en motion till stöd för de costaricanska 
kamraternas lagstadgade rätt att bilda 
fackförening och förhandla kollektivt. 

Många IUL-medlemmar och deras familjer 
drabbades av tyfonen Haiyan i Filippinerna. 
Anställda på Coca-Cola i Tacloban hör till de 
IUL-medlemmar som drabbats. Enligt de 
senaste uppgifterna finns 54 fackmedlemmar 
på Coca-Cola i Tacloban och deras familjer 
bland de drabbade. Å Coca-Cola-alliansens 
vägnar beklagar IUL det inträffade och framför 
sina kondoleanser till tyfonoffren och våra 
medlemmar i ACCUP samt deras familjer.  

21 IUL-anslutna förbund i Coca-Cola-alliansen 
från elva länder skickade solidaritetsbrev till 
stöd för de anställda på Coca-Cola Indonesien i 
västra Java som slåss mot engångsjobb och till 
stöd för de anställda på Coca-Cola Iberian 
Partners i Spanien som kämpar för sina jobb 
och sin framtid. IUL tackar följande förbund som 
skickat solidaritetsbrev: NGG, Tekgıda-İş, 
Coca-Cola Sabco Union, fem Coca-Cola-fack i 
Pakistan, AVC LBC-NVK, FGTB, ABVV 
HORVAL, facket på Coca-Cola Amatil 
Indonesien, Unite the Union, IUF-JCC, UA 
ZENSEN, NNN, BCTGN, UFCW-RWDSU, 
Novoprof och Coca-Cola-facket på Multon i S:t 
Petersburg. 

IUL-sekretariatet skickade en 
undersökningsgrupp till Swaziland 21-24/2. 
Syftet var att granska problematiken kring 
osäkra anställningar och brott mot fackliga 
rättigheter samt likabehandlingen av de tillfälligt 
anställda på Coca-Cola-tapparen Swaziland 
Beverages Limited. För att rätta till aktuella 
missförhållanden tar IUL upp insamlade fakta 
och påstådda brister med TCCC. 

 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

162 av de totalt 170 arbetarna på tre 
lageranläggningar i Västbengalen med exklusiva 
kontrakt med PepsiCo bildade en fackförening 
och presenterade sina krav i början av 2013. 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. För att 
säkerställa att företaget respekterar OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag har IUL därför 
till OECD:s nationella kontaktpunkt i USA 
överlämnat ett formellt klagomål mot PepsiCo för 
brott mot riktlinjerna. Stöd kampanjen och klicka 
här för att skicka ett protestbrev till PepsiCo (på 
engelska). 

Medlemmarna i strejkkommittén på PepsiCo Lay 
i Västbengalen i Indien fick praktiskt solidariskt 
stöd från IUL-anslutna NUW:s medlemmar på 
Smith's i Australien. Stödinsatsen var mycket 
välkommen dels för att den höjde 
kommittémedlemmarnas stridsmoral, dels för att 
den skapade en konkret känsla av internationell 
solidaritet som hjälpte dem att klara akuta 
ekonomiska problem. 

Pakistanska livsmedelsarbetarförbundet 
PFWF gav sitt fulla stöd till Frito-Lay PepsiCos 
anställda i Indien på sitt möte 28/2 2014. PFWF 
uppmanade PepsiCo att omedelbart återanställa 
sparkade arbetare, erkänna deras fack och 
inleda förhandlingar med fackföreningen. 

Medlemmar från åtta länder i det internationella 
fackliga nätverket för PepsiCo och Frito-Lay 
skickade protestbrev till PepsiCo:s ledning för att 
kräva att PepsiCo Indien omedelbart 
återanställer de berörda arbetarna med full 
retroaktiv lön, erkänner deras fackliga rättigheter 
tillfullo och garanterar deras rätt att bilda eller gå 
med i en fackförening utan fruktan för 
repressalier. 

IUL uppmanar medlemsförbunden att i sina 
samtal med PepsiCo be företaget förklara varför 
det sparkat och trakasserat 162 anställda i det 
här försöket att krossa fackföreningen 2013. 
Meddela IUL:s sekretariat om eventuella svar 
från företagets sida. Vi skulle uppskatta om 
medlemsförbunden själva berättade direkt för 
PepsiCo att IUL och medlemsförbunden kommer 
att driva en kampanj mot företaget till dess att 
våra krav uppfylls. 

I Dominikanska republiken mobiliserade de 
Frito-Lay-anställdas fack SINTRALAYDO i 
provinsen La Romana i landets sydöstra del mot 
den enorma vågen av uppsägningar på 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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PepsiCos anläggningar i Dominikanska 
republiken. På bara drygt ett år har den 
amerikanska transnationella jätten sagt upp 123 
anställda och fackmedlemmar – och 2014 
började på samma dystra vis. 

BRYGGERIER 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

De strejkande arbetarna på Labatts fabrik i St 
Johns i Kanada som är medlemmar i facket för 
offentlig- och privatanställda i Newfoundland 
och Labrador (NAPE) har röstat ja till ett nytt 
kollektivavtal. Därmed avbryts strejken som 
pågått i elva månader. Ordföranden i NAPE:s 
Local 7004 tackade IUL och medlemsförbunden 
för deras stöd och solidaritet.  

På begäran från IUL-anslutna KCTWU:s 
avdelning för anställda på Oriental Brewery 
(OB) skrev IUL till ordföranden för KKR Korea 
Limited Liability Corporation och ordföranden 
för Affinity Equity Partners (HK) Ltd. De båda 
företagen äger tillsammans OB i Sydkorea och 
IUL:s skrivelse avser ledningens brott mot 
kollektivavtalet på OB. IUL välkomnade det 
faktum att det lokala facket och ledningen på 
OB börjat förhandla med varandra 18/2. 
Utgångspunkt för förhandlingarna är förslagen 
från KCTWU:s OB-avdelning. IUL uppmanade 
KKR och Affinity att aktivt engagera sig i de 
stundande förhandlingarna mellan det lokala 
facket och OB-ledningen, se till att 
förhandlingarna sker i god tro, garantera 
jobben, arbetsvillkoren och det fackliga 
erkännandet och att kollektivavtalet förnyas. 
IUL vill dessutom att ägarna ska gå med på en 
vinstdelningsbonus som fördelar överskottet 
mer rättvist till de anställda samt att en fond ska 
inrättas som ett slags arbetsgivaravgift med 
vars hjälp det sydkoreanska närsamhället kan 
dra nytta av företagets extremt lönsamma 
försäljning. IUL uppmanade AB InBev att 
försäkra sig om att förhandlingarna sker i god 
tro beträffande anställningstryggheten för de 
OB-anställda de kommande fem åren. 

Tyska konkurrensverket kommer att låta fem 
av landets bryggare böta 106 miljoner EUR för 
en ölpriskartell 2006-08, bl a Warsteiner. AB 
InBev går däremot fria. Läs mer på engelska 
här.  

Crown Holdings 
burcu.ayan@iuf.org 

Stålarbetarfacket USW som representerar 
anställda på en fabrik för burktillverkning i 

Toronto där man strejkat i ett halvår påpekar att 
strejken ”hotar tillgången” på dryckesbehållare 
för öltillverkare som Molson Coors Brewing Co.  

Enligt USW vållar den pågående strejken – och 
användningen av strejkbrytare – på Crown 
Holdings fabrik i Toronto stora problem för 
öltillverkarna Molson Coors och Labatt Brewing 
Co samt kanadensiska läskproducenten Cott 
Corp. 

USW driver en aktiv kampanj som heter Take-
Backs No More (Inga mer returer) och har en 
egen hemsida: www.takebacksnomore.ca. (på 
engelska)  

I Turkiet har de anställda på Crown Bevcan 
(Crown Holdings) – en av de främsta 
leverantörerna av burkar till The Coca-Cola 
Company (TCCC) och Coca-Cola Icecek (CCI, 
Coca-Colas turkiska tappare) – de senaste två 
åren systematiskt hindrats från att utöva sin 
föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt. 
IUL har satt press på både TCCC och CCI och 
övertalat CCI att göra revisioner på två av Crown 
Bevcans fabriker i Kocaeli och Osmaniye. 
Revisionerna visar att brott mot de mänskliga 
rättigheterna förekommit. Crown Bevcan har 
därför tvingats sluta med sina försök att förmå de 
anställda att avsäga sig fackmedlemskapet och 
all övrig fackföreningsfientlig verksamhet.  

Ett visst utrymme för organisering uppstod p g a 
detta och turkiska metallarbetarförbundet Birleşik 
Metal-İş lyckades organisera över 80 % av de 
anställda. Men Crowns ledning har förhalat 
myndigheternas godkännande, trots att 
arbetsmarknadsdepartementet utfärdat ett intyg 
som ger Birleşik Metal-İş rätt att uppträda som 
arbetsgivarens motpart i förhandlingar. Fallet 
väntar ännu på att behandlas i 
appellationsdomstolen och arbetarna på Crown 
kan inte utöva sina grundläggande rättigheter.  

IUL deltog i ett internationellt fackligt möte som 
arrangerats av vårt globala syskonförbund 
IndustriALL i Genève 25/2 och som handlade 
om att möta Crown Holdings 
fackföreningsfientliga strategi i synnerhet i 
Kanada och Turkiet.  

IUL berättade om sina erfarenheter av kampanjer 
och föreslog att kampanjen kunde stärkas bl a 
genom en effektivare användning av OECD-
riktlinjernas klagomålsförfarande i det aktuella 
fallet. 

Brasilianska bryggerier 
burcu.ayan@iuf.org 

Brasilianska livsmedelsarbetarförbundet CNTA 
sjösatte en landsomfattande kampanj mot 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/warsteiner-shares-%E2%82%AC106m-fine-german-beer-cartel-ab-inbev-escapes
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.takebacksnomore.ca/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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arbetsplatsolyckor och yrkessjukdomar i 
bryggeri- och dryckessektorn 20/2 2014 i São 
Paulo. CNTA som representerar 144 000 
anställda i sektorn i Brasilien säger att 
företagen i samband med fotbolls-vm inte får 
göra storvinster på bekostnad av 
arbetstagarnas arbetsmiljö. Läs mer om 

CNTA:s kampanj  här (på engelska). 

IUL:s bryggerifacksenkät 
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 se hur de reagerat, 
och därigenom utveckla strategier för 
organisering och förhandling i sektorn. 

Mer nyheter finns på vår hemsida för 
bryggerianställda (på engelska). 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

IUL står bakom medlemsförbundet SNATEA i 
Algeriet som slåss för att erkännas av 
företaget. SNATEA uppmanar Compass att 
förhandla i god tro om olösta problem gällande 
löneskalor och frivilliga uppsägningar. 

Gate Gourmet 
james.ritchie@iuf.org  

Schweiziska offentliganställdas förbund SSP 
har fört en långvarig kamp mot Gate Gourmet 
för att kollektivavtalet på Genèves flygplats ska 
finnas kvar. SSP har nu bett kantonens 
regering att kräva att Gate Gourmet respekterar 
det kollektivavtal som företaget ensidigt sade 
upp 31/12 2012.  

Sex anställda sparkades efter en aktion 28/9 
2013 på Gate Gourmets kontor i Genève. 

För att motivera uppsägningarna stämde Gate 
Gourmet de drabbade (för olovligt intrång, 
upplopp, verbalt angrepp och kroppsskada). 
Men efter en polisutredning och 
p g a motsägelser i vittnesmålet från den 
direktör som lämnade in stämningsansökan 
bestämde sig åklagaren 4/2 för att lägga ner 
målet i brist på bevis. 

Det inträffade bekräftar inte bara de strejkandes 
oskuld utan visar också att uppsägningarna var 
felaktiga och riktade mot facket. 

Samtidigt inledde medlemmar i våra amerikanska 
medlemsförbund Teamsters och Unite Here 
medlingsförhandlingar med Gate Gourmet i 
januari, efter att arbetarna sagt nej till företagets 
förslag om sjukförsäkring i kollektivavtalet. Enligt 
förslaget skulle arbetarna förlorat 50-80 % av 
sina redan låga inkomster. Det nationella avtalet 
gick ut för över ett och ett halvt år sedan och 
någon lösning har ännu inte nåtts.  

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

IUL:s och Sodexos årliga möte ägde rum 31/1 
på Sodexos huvudkontor i Paris och 
diskussionen handlade främst om konflikterna i 
Indien och Marocko. Precis innan mötet 
utbetalades den innestående oktoberlönen 2013 
till ordföranden i facket på MacLellan Sodexo i 
Pune i Indien. Därmed löstes den sista 
återstående problempunkten i konflikten kring 
ordförandens nu upphävda avstängning. IUL:s 
Indiengrupp hjälpte det berörda facket förbereda 
sig för avtalsförhandlingar men Sodexo har ännu 
inte förnyat sitt kontrakt med General Motors. 
IUL:s Indiengrupp har dessutom kontaktat 
Sodexoanställda i andra delar av landet och 
utreder ett antal problem kring löner, arbetstider, 
ledighet, förflyttningar och anställningskontrakt. 

Ett team från IUL träffade ODT-facket och 
Sodexos ledning i Marocko i februari för att 
diskutera ett ramavtal för erkännande och 
respekt för fackliga rättigheter, som 
överensstämmer med IUL:s och Sodexos 
internationella ramavtal. ODT presenterade en 
lista med exempel på hur företaget agerat 
fackföreningsfientligt. Ett eventuellt avtal måste 
skydda arbetarna från godtyckliga handlingar av 
det slaget. ODT Sodexos generalsekreterare är 
fortfarande uppsagd. Att han återanställs är 
fackföreningens och IUL:s främsta krav. 

IUL har banat väg för ett möte 18/3 mellan vårt 
turkiska medlemsförbund Tekgıda-Is och 
Sodexo om att fackliga företrädare måste få 
träffa de anställda och prata fackmedlemskap 
med dem. 

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

IUL:s 3:e globala mejerikonferens äger rum 18-
20/3 i Sunchales i Argentina. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Efter försäljningen av mejerifabriken i Gönen i 
Turkiet lyckades IUL-förbundet Tekgıda-İş inte få 
en majoritet av de anställda som medlemmar på 

http://www.beerworkers.org/blog/beer-workers-brazil-combat-accidents-and-occupational-diseases-ahead-world-cup
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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bolagsnivå, vilket krävs för att bli godkänd som 
arbetsgivarens förhandlingsmotpart. 
Anledningen till misslyckandet är det stora 
antalet tjänstemän som räknas in, trots att de 
arbetar på Danones turkiska huvudkontor. IUL 
tog upp frågan med Danoneledningen i Paris 
och betonade att den lokala ledningen inte kan 
beröva fackmedlemmarna deras rätt till 
föreningsfrihet och avtalsförhandlingar när 
organisationsgraden bland arbetarna är över 
90 %. Tekgıda-İş och den lokala 
Danoneledningen kom överens om att 
omdefiniera beräkningsunderlaget för 
godkännande och undertecknade ett protokoll 
som gäller tills det formella godkännandet är 
klart.  

IUL tog med Danones koncernledning upp 
problemen kring nedläggningen av Danones 
fabrik i Antioch i USA, som är organiserad av 
Teamsters. Arbetarna som drabbats av 
Danones nedläggningsbeslut går troligen en 
svår framtid till mötes med tanke på det dystra 
läget på den lokala arbetsmarknaden. IUL 
uppmanade Danone att åtminstone höja ribban 
i avgångsvederlagen för de uppsagda.  

IUL-förbund i Spanien, Belgien och Tyskland 
redovisade för varandra detaljinnehållet i de 
respektive sociala handlingsplanerna i 
samband med omstruktureringar och 
nedläggningar. Teamsters kunde tack vare 
detta förhandla fram betydligt bättre förmåner 
än vad som är fallet i många liknande 
situationer i USA.  

IUL:s och Danones globala dialogmöte ägde 
rum för tredje gången. Mötet hölls 3-4/2 2014 i 
Paris och samlade en liten grupp IUL-förbund 
från Nord- och Sydamerika, Europa och Asien, 
och företrädare från Danones avdelningar för hr 
och industriella relationer. Mötet fokuserade på 
osäkra anställningar i Danones verksamhet.  

IUL-gruppen framhöll att vi måste kartlägga var 
arbetstagarnas rättigheter är mest i farozonen 
och sedan stärka dem där. Problemet handlar 
inte om de rent tekniska anställningsformerna 
utan om de anställdas grundläggande relation 
till företaget. Ju sämre anställningstryggheten 
är i företaget, desto mer är de mänskliga 
rättigheterna i farozonen. Danone höll med om 
att anställningskategoriernas definitioner måste 
betraktas från fall till fall eller land till land om vi 
ska göra framsteg och föreslog därför att 
gemensamma studiebesök ska arrangeras i 
Indonesien, Thailand och Malaysia för 
koncernledningen, IUL:s Asien-Stillahavsregion, 
lokala företagsledningar och IUL-förbund.  

Mötet diskuterade resultatet av utvärderingen 
2013 av IUL:s och Danones avtal och frågor som 
uppstått i samband med besöken i Marocko och 
Indonesien. Det bestämdes vilka länder som ska 
besökas 2014 (USA, Spanien, Sverige och 
eventuellt Thailand) för att kontrollera 
tillämpningen av IUL:s och Danones avtal 2014. 

Nästa fulltaliga möte i Danones internationella 
koncernråd (som är ett mycket större forum) 
hålls i Genève 21-24/10 2014. 

Kontrollen av IUL:s och Danones 
avtal 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

IUL och Danone besökte Indonesien 
tillsammans 10-12/12 2013. På Danones centrala 
kontor i Indonesien i Jakarta träffade 
utvärderingsgruppen vd:arna och hr-cheferna för 
de fyra anläggningarna i landet. Gruppen 
besökte därefter Danones vattentappare och en 
barnmatsfabrik utanför staden Jogjakarta. I 
samband med detta träffade IUL-företrädaren 
Jacqueline Baroncini och IUL Indonesiens 
livsmedels- och dryckessektors samordnare Ani 
Herningsih ledare och medlemmar i facket på 
Danone Waters (ej IUL-anslutet) och IUL-
förbundet Perkasa på barnmatsfabriken Sari 
Husada. Förutom att kontrollera kunskapen om 
och efterlevnaden av avtalen hade IUL ytterligare 
ett mål med resan, nämligen att med Perkasa 
diskutera de konflikter som pågår rörande 
tvångsförflyttningar och fast anställning av inhyrd 
personal.  

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

Mycket tack vare de kontinuerliga samtalen 
mellan IUL och Fonterra har IUL-anslutna 
livsmedelsarbetarfacket FIEU nu börjat förhandla 
om sitt första kollektivavtal med Fonterra 
Malaysia. Detta sker efter möten mellan FIEU 
och Fonterra-anställda och efter att Fonterra 
godkänt facket som förhandlingsmotpart. 

Friesland Campina 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Under avtalsförhandlingarna mellan Friesland 
Campinas dotterbolag Dutch Lady och IUL:s 
malaysiska medlemsförbund FIEU hotade 
företaget med att flytta jobben utomlands om 
facket ändrade ståndpunkt. En medlem i FIEU:s 
styrelse som även är anställd på företaget 
hotades dessutom med uppsägning och fick 
plötsligt problem med sin sedan länge beviljade 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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fackliga ledighet. IUL skrev ett brev till 
företagets huvudkontor i Nederländerna och 
bifogade ett utkast till OECD-klagomål och 
krävde att företaget omedelbart rättade till 
missförhållandena. Företaget svarade med att 
förneka beskyllningarna och sa att det med 
hjälp av malaysiska myndigheter återupptagit 
samtalen med facket. IUL:s mejeriavdelning 
följer utvecklingen noga. 

PepsiCo (mejeri) 
burcu.ayan@iuf.org 

Som en omskakad Pepsiburk bubblar PepsiCo 
över av planer för mejeriverksamheten i 
Ryssland. Fyra relativt lugna år har gått sedan 
företaget tog över den ledande 
mejeriproducenten Wimm-Bill-Dann. Nu 
meddelar de att de ”slutar vara mjölkbönder”, 
släpper stora delar av leveranskedjan för mjölk 
och koncentrerar sig helt på förädling.  

IUL utvärderar nu tillsammans med sina 
medlemmar i Ryssland vad avyttringen av 
mjölkgårdarna får för konsekvenser för 
gårdarnas anställda, för bönderna och för 
mjölktillgången och priserna. 

SNABBMAT 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Som vi redan berättat fick den internationella 
aktionsdagen mot McDonald’s 6/6 2013 
mycket stort gensvar. Några medlemsförbund 
har därför föreslagit att vi bör inrätta en 
permanent internationell dag för 
snabbmatsanställda för att höja sektorns profil 
och skapa en global scen för de anställdas 
krav. IUL:s sekretariat kommer att bygga vidare 
på detta och se till att aktiviteter och aktioner 
genomförs hela året och inte begränsas till en 
enda dag.  

IUL har arrangerat ett globalt möte för 
snabbmatsanställda 5-6/6 i New York. Mötet 
samlar anställda och fack som är intresserade 
av att utarbeta gemensamma aktioner, 
formulera allmänna mål, dela med sig av 
erfarenheter och hjälpa till att utveckla ett 
internationellt nätverk för framtida aktioner och 
kampanjer. Mötet kommer troligen att omfatta 
medverkan i aktioner med McDonald’s-
anställda i Nordamerika i regi av SEIU som står 
bakom den aktuella kampanjen FightFor15 i 
USA (för 15 USD i minimilön/timme). 

FISKERI 
kirill.buketov@iuf.org 

Tillsammans med internationella 
transportarbetarfederationen ITF fortsätter vi 
analysera företag inom fiske och fiskförädling. 
2014 kontrollerar vi några av de största aktörerna 
på marknaden, t ex Thai Union Filippinerna, RD 
Tuna Papua Nya Guinea, Nippon Suisan, FCF 
Taiwan, Dongwon Sydkorea. 

Ett gemensamt möte mellan IUL, ITF och 
spanska fiskförädlingsindustrins 
branschorganisation ANFACO 23/1 2014 i Vigo i 
Spanien granskade de generellt svaga 
arbetsrättsliga normerna inom fiskeindustrin 
globalt. Mötet var överens om att något måste 
göras för att förbättra situationen. Praktiska 
åtgärder från 2014 kommer regelbundet att 
diskuteras med spanska fiskeindustrin. 

LIVSMEDELSFÖRÄDLING 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

H.J. Heinz går vidare med omstruktureringen 
som redan påverkat hundratals anställda och 
kommer att få konsekvenser för tusentals fler. 
IUL:s medlemsförbund gör motstånd på Heinz 
nationella distributionscentral i Storbritannien (på 
engelska) fyra anläggningar i Italien och 
juicefabriken Golden Circle i Australien (på 
engelska). På Golden Circle vann AMWU:s 
medlemmar en viktig seger när de tack vare en 
strejk lyckades få till stånd bra avgångsvederlag.  

Ett första internationellt möte för Heinzfack äger 
rum i Pittsburgh i USA 13-14/3. Mötet samlar 
fackligt förtroendevalda på Heinz för första 
gången till ett samtal om hur den internationella 
fackliga samordningen kan förbättras. 

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Eftersom lockouten av medlemmar i 
livsmedelsfacket BCTGM i Memphis fortsätter 
har IUL kontaktat förbund med medlemmar på 
Kellogg’s i Australien, Belgien, Brasilien, 
Tyskland, Sydkorea, Sydafrika, Spanien och 
Storbritannien med en vädjan om solidaritet. 

Förutom lockouten står BCTGM:s medlemmar 
inför en fabriksnedläggning i Kanada. 
Medlemmar i USDAW i Storbritannien och 
NUW i Australien hotas också av nedläggningar 
och övertalighet. För att stödja kampen i 
Memphis bidrog NUW dessutom med material till 
en video som producerats av BCTGM. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3186
http://www.iuf.org/w/?q=node/3174
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Mondelez (f d Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Förbund med medlemmar i Mondelez världen 
över samlades på brittiska IUL-förbundet Unite 
The Unions Unite Centre i Eastbourne i 
Storbritannien 4-5/12 2013 för ett internationellt 
fackligt möte som sammankallats av IUL. 
Medlemsförbunden beslutade att stärka den 
globala samordningen och organisationen samt 
trappa upp IUL-kampanjen tills de sparkade 
fackledarna i Egypten och Tunisien 
återanställts, företaget erkänner att facket på 
Cadbury i Pakistan har rätt att förhandla för 
inhyrda som vill ha ordinarie fast anställning 
och Mondelez inleder en konstruktiv dialog med 
IUL för att lösa aktuell problematik kring 
mänskliga rättigheter. 

Facket på den Mondelezägda Cadburyfabriken 
i Pakistan – som är anslutet till pakistanska 
livsmedelsarbetarfederationen PFWF – har 
nu i 20 månader försökt omförhandla sitt 
kollektivavtal. Vad det handlar om är att facket 
vill att den inhyrda personalen ska få fast 
anställning på fabriken men det vägrar 
arbetsgivaren förhandla om. På möten mellan 
facket och Mondelezledningen i december i fjol 
ville företaget inte diskutera de inhyrdas 
anställningsform. Inte heller undertecknade 
arbetsgivaren mötesprotokollen och information 
som var viktig för förhandlingarna undanhölls. 
Flera demonstrationer har ägt rum utanför 
fabriksgrindarna och på andra håll i Pakistan för 
att skapa opinion för den inhyrda personalens 
situation. För att stödja kampanjen har IUL 
överlämnat ytterligare ett klagomål till OECD:s 
nationella kontaktpunkt i USA med hänvisning 
till att företaget bryter mot de berörda 
arbetarnas mänskliga rättigheter när det 
behandlar dem på det här sättet och vägrar 
förhandla om deras anställningsvillkor. 

IUL:s nyårskortskampanj ledde till att drygt 
3 500 undertecknade nyårshälsningar 
skickades till Mondelez’ vd Irene Rosenfeld 
med ett enkelt budskap för 2014: prata med 
IUL. Vårt amerikanska medlemsförbund 
BCTGM gjorde en fantastisk insats och deras 
medlemmar skickade över 2 000 nyårskort. 
PFWF i Pakistan skickade 1 000 kort och 
medlemmar i IUL-förbund i Norge, Belgien, 
Frankrike, Schweiz och Storbritannien gjorde 
sitt för att hålla postkontoret i Deerfield i 
delstaten Illinois fullt sysselsatt. IUL står kvar 
vid kraven: Mondelez måste sätta sig ner med 
oss och diskutera de allvarliga påståendena om 
människorättsbrott, de sparkade fackliga 

ledarna i Egypten och Tunisien måste 
återanställas och uppriktiga förhandlingar 
påbörjas om den inhyrda personalen i Pakistan.  

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

Arbetsgrupperna som inrättats inom ramarna för 
IUL:s dialog med Nestlé har börjat samla in och 
analysera uppgifter om anställningsformer och 
jämställdhet. Baserat på preliminära uppgifter 
från både Nestlé och IUL-förbund i Australien, 
Nicaragua, Sydafrika och Sverige har 
arbetsgruppen för jämställdhet föreslagit 
kartläggning av två arbetsplatser för att mer i 
detalj se vad som gäller för kvinnors 
anställningsvillkor på fabrikerna. Arbetsgruppen 
ska dessutom, som en förebild för ytterligare 
initiativ, undersöka användningen av den 
lönekartläggning som Nestlé Sverige enligt 
svensk lag måste göra. 

Inledningsvis har uppgifter om 
anställningsformerna i Nestlé samlats in från tre 
länder: Chile, Polen och Sydafrika. Den 
efterfrågade informationen rör antalet direkt fast 
anställda, direkt anställd tillfällig personal, 
personal inhyrd från bemanningsföretag samt 
antalet entreprenörer.  

Arbetsgruppen ska undersöka skillnaderna i 
anställning mellan länder och arbetsplatser, 
försöka förklara eventuella skillnader och 
bedöma människorättsriskerna med olika sorters 
personalpolitik. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

IUL har skapat solidaritet och stöd för två viktiga 
konflikter. I Sydafrika inledde FAWU en strejk på 
obestämd tid 17/1 på två anläggningar i 
Pietermaritzburg. Konflikten gäller en ensidig 
omdefinition av en arbetsbeskrivning som gör att 
aktuella och framtida arbetare flyttas till den 
nyinrättade kategorin ”allmän operatör” med 
sämre lön och villkor. Det föreslagna systemet 
infördes för första gången i fjol på Unilever 
Thailand men stötte på motstånd från facket. 
Sekretariatet har försökt uppmärksamma 
medlemsförbunden på att det här angreppet från 
arbetsgivaren måste bemötas med en 
gemensam facklig svarsreaktion. Strejken pågår i 
skrivande stund (24/2).  

På påläggsfabriken i Purfleet i Storbritannien 
har arbetsgivaren ställt IUL-anslutna Unite inför 
något som liknar ett ultimatum och sagt åt dem 
att acceptera förödande nedskärningar, sämre 
löner och villkor, förlängd arbetsvecka med 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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sämre möjlighet till meningsfull ledighet, stor 
övertalighet och en sämre facklig 
förhandlingsposition för de anställda som blir 
kvar. IUL har producerat material som ska 
distribueras till alla brittiska anläggningar och 
tog upp arbetsgivarens vägran att förhandla om 
fackets motförslag som en facklig 
rättighetsfråga på det möte som hölls med 
koncernledningen i London 16/1. På mötet 
fortsatte Unilever och IUL sin noggranna 
undersökning av användningen av osäkra jobb i 
glasstillverkningen. IUL har poängterat vikten 
av att tredjepartskontrakt med 
bemanningsföretag förvandlas till 
direktanställning hos Unilever, ett system som 
framgångsrikt förhandlats fram med facket på 
företagets anläggning i Gloucester som ett 
exemplariskt första steg i att minska beroendet 
av osäkra anställningskontrakt. IUL och 
medlemsförbunden fortsätter utreda missbruket 
av tidsbegränsade kontrakt och inhyrning på 
specifika anläggningar i samband med vår 
mobilisering för anställningstrygghet. 

På januarimötet tog IUL också upp frågan om 
företagets brott mot de fackliga rättigheterna på 
anläggningarna i Pondicherry, Khamgoan och 
Dapada i Indien, samt de pågående problemen 
i Pakistan på anläggningarna i Khanewal och 
Rahim Yar Khan. Sekretariatet krävde att 
missförhållandena rättas till och följer 
utvecklingen noga. 

IUL har hörsammat uppmaningen på det 
globala Unilevermötet i Eastbourne i fjol och 
skapat en öronmärkt hemsida för företaget 
på http://www.unileverunion.org/ (på engelska) 

På hemsidan finns delar som är öppna för 
allmänheten och ett interaktivt forum där 
fackligt aktiva på Unilever kan registrera sig och 
t ex lägga upp artiklar och sprida information. 
Medlemsförbunden uppmanas uppmuntra 
funktionärer och medlemmar att registrera sig 
på webbplatsen och använda den för att bygga 
upp den fackliga slagkraften inom företaget. En 
annan del av hemsidan är ännu under 
uppbyggnad. Det är en interaktiv databas över 
alla Unilevers anläggningar. 

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

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Anställda på hotell Ibis Tamarin i Indonesien 
bildade en fackförening, registrerade den hos 
myndigheterna i augusti 2012 och gick med i 

IUL-anslutna nationella förbundet FSPM. 
Fackföreningens medlemmar har kämpat för sina 
rättigheter och erkännande i över ett år. 
Arbetsgivaren har bemött deras strävanden 
mycket aggressivt. Den 12/12 2103 sjösatte IUL 
en solidaritetsaktion för att stödja dem (klicka här 
på engelska). Den resulterade i mer än 5 000 
protestbrev till Accor. 

Tidigare i år träffade IUL:s generalsekreterare 
tillsammans med UNITE HERE:s Local 75 och 
Local 261 Accors koncernledning i Kanada för 
att försöka hitta en konkret lösning på den 
långvariga konflikten. På mötet diskuterades 
även rättighetsproblem i Benin och Indonesien. 

Även om konflikterna ännu inte är helt lösta 
arbetar Accor nu på ett mer konstruktivt sätt. 
Sekretariatet håller HRCT-medlemmarna 
uppdaterade om utvecklingen i alla dessa fall. 

Projektet för global organisering av Accor 

I februari i år hölls en telefonkonferens där 
brasilianska fack, UNITE HERE:s Local 75 och 
IUL:s sekretariat kopplade upp sig mot AFL-
CIO:s solidaritetscentrums organiseringsprojekt. 
Organiseringskampanjen för hotellstädare var en 
av de frågor som diskuterades. Man beslutade 
att arrangera en tvådagars workshop om bättre 
strukturering av aktioner och effektivare 
tillämpning av IUL:s kampanjer. 

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

IUL och Meliá undertecknade ett internationellt 
avtal om arbetstagares rättigheter 9/12 2013 
(läs mer här). Avtalet är en bekräftelse på att 
Meliá respekterar grundläggande rättigheter på 
arbetsplatsen. Det gäller på alla hotell under 
Meliás varumärke, oavsett om de är helägda, 
franchise eller förvaltade. Avtalet innebär nya 
möjligheter för medlemsförbund som organiserar 
på Meliáhotell. Sekretariatet arbetar nu med IUL-
regioner och medlemsförbund som vill dra fördel 
av och tillämpa avtalet regionalt, nationellt och 
lokalt. 

STÄDA MIN ARBETSPLATS – 
värdighet för hotellstädare! 

Som en del av initiativet har en ”kampanjgrupp” 
inrättats som ska fastställa prioriteringar, utforma 
strategier och följa upp planerna och strategierna 
lokalt och på koncernnivå i utvalda hotellkedjor.  

Sekretariatet diskuterar med ILO om att ta fram 
utbildnings- och organiseringsmaterial som kan 
stötta kampanjens mål. 

http://www.unileverunion.org/
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3004
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=no/node/3002
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En hemsida har byggts för att främja 
kampanjen (klicka här på engelska) och kan 
besökas av medlemsförbund som vill puffa för 
sina egna initiativ och berättelser med fokus på 
värdighet för hotellstädare. 

Researrangörer/hotell: utredning 
om all inclusive-turism 

Den Londonbaserade specialinriktade 
frivilligorganisationen Tourism Concern är nu 
klar med den utredning som IUL beställde från 
dem. Ett första utkast med slutsatser har 
skickats till oss. Resultatet av utredningen – 
som kommer att distribueras till 
medlemsförbunden – hjälper oss att bemöta 
reseindustrin på ett mer välinformerat och 
vederhäftigt sätt i denna fråga. Ett släppevent 
för utredningsrapporten planeras 24/3 i London 
vid brittiska underhuset. 

TURISM 
massimo.frattini@iuf.org 

Fiji 
massimo.frattini@iuf.org 

Den 14/1 drog IUL igång en solidaritetskampanj 
(läs mer på engelska här) i protest mot att IUL-
anslutna NUHCTIE:s ledning, inklusive 
generalsekreteraren Daniel Urai, 
frihetsberövats i Fiji. Fackledningen 
arresterades 9/1 och åtalades av 
militärdiktaturens polis för ”olaglig strejk” efter 
en kort stridsåtgärd på två 
Starwoodanläggningar på nyårsafton.  

Samtidigt lanserade ITUC och andra nationella 
centralorganisationer via Labourstart en 
parallell kampanj till stöd för demokratikampen i 
Fiji. De båda kampanjerna har lett till att nästan 
16 000 protestmejl skickats till Starwood och 
regimen på Fiji. Några dagar efter 
kampanjstarten släpptes fackledningen mot 
borgen och ungefär tre veckor senare revs hela 
åtalet upp, NUHCTIE tackar IUL, våra 
medlemmar och alla som stött den 
internationella kampanjen. 

KÖTT 
james.ritchie@iuf.org 

Tyska livsmedelsarbetareförbundet NGG och 
tyska livsmedels- och dryckesarbetsgivarnas 
förening ANG kom 13/1 2014 överens om att 
inrätta en minimilön för landets köttindustri. 

Den överenskomna minimilönen är 7,75 EUR 
och kommer att gälla från juli i år. Den höjs 
sedan gradvis till 8,75 EUR i december 2016. 
Parterna har åtagit sig att återuppta 

förhandlingarna från 1/7 2017. Minimilönen 
omfattar alla arbetsgivare i den tyska 
köttindustrin i både öst och väst. Dessutom 
omfattas de uppskattningsvis 15 000 inhyrda 
styckarna och slakteriarbetarna på landets 
slakterier.  

Detta är ett viktigt steg på vägen mot att stoppa 
Danish Crown och andra transnationella köttjättar 
som använder Tyskland för en social dumpning 
där migrantarbetare med osäkra jobb exploateras 
på ett sätt som äventyrar fasta anställningar i 
grannländerna.  

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 

http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=221
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3068
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/107
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

