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JORDBRUK JORDBRUK 

Chiquita Chiquita 
ron.oswald@iuf.orgron.oswald@iuf.org 

d inrättandet av en arbets-

rbetsmiljöfrågor som diskuterades av 
granskningskommittén samt ta ett proaktivt grepp 

om främjandet av en god arbetsmiljö. IUL föreslår 

Arbete pågår me
miljöunderkommitté som ska titta närmare på de  

 

a

att det pågående samtalet utvidgas utöver det 
nuvarande regionala avtalet mellan IUL, COLSIBA 
och Chiquita till att gälla Chiquitas globala 
verksamhet. Ett förslag presenteras för företaget 
inom kort. 

Tetley/Tata 
Sue.longley@iuf.org 

erigen ingripa för att skydda 
lemmarna i aktionsgruppen på 
ra Nuddy i Västbengalen i 

s igen om inte aktionsgruppen 

IUL måste åt
arbetarna och med
teplantagen Nowe
Indien. Trots att båda ägarna Amalgamated 
Plantations och Tetley/Tata i mitten av december 
2009 påstod att en ”hedervärd lösning” nåtts så 
hade arbetarna i slutet av februari ännu inte fått ut 
sina löner och ransoner för tre månaders lockout 
under 2009. Åtta arbetare är ännu avstängda från 
jobbet och de fullständiga villkoren för den 
återupptagna driften på plantagen har aldrig 
presenterats. 

I mitten av februari utsattes arbetarna igen för hot 
och trakasserier: de blev tillsagda att trädgården 
skulle stänga
slutade sätta upp affischer. IUL protesterade 
omedelbart hos Tata/Tetley och Amalgamated och 
uppmanade dem att se till att plantageledningen 
började förhandla på riktigt med aktionsgruppen 
för att lösa de problem som ännu återstår.  

Ty-Phoo/Apejay 
Sue.longley@iuf.org 

Ett första informellt mö
eter

te mellan en grupp från IUL 
arens ledning och en Ty-

 vd:n Keith Packer ägde rum i 
under generalsekr
Phoo-grupp ledd av
London 16/3 i Ethical Trading Initiatives (ETI) 
lokaler. De båda parterna var i princip överens om 
att underteckna ett ”avtal om tillträde” som till att 
börja med ska ge IUL och våra medlemsförbund 
tillträde till Talup-plantagen där IUL under 2009 
gjort en omfattande utredning av förhållandena för 
arbetarna  http://cms.iuf.org/?q=node/40. 

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag uteslutande 
för IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info. 

http://cms.iuf.org/?q=node/40
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DRYCKER/BRYGGERIER 
The Coca-Cola Company 
daria.cibrario@iuf.org 
IUL-förbund träffade Coca-Cola Companys 
koncernledning 24/3 2010 i företagets huvudkontor 
i Atlanta. På dagordningen stod osäkra jobb i 
Indien och Sydafrika, fackliga rättigheter i Pakistan 
och USA, konsekvenserna av den senaste tidens 
struktur- och ägarförändringar hos tapparen Coca-
Cola Enterprise för europeiska och nord-
amerikanska medlemsförbund, uppföljning av ILO-
rapporten 2008 om Coca-Colas tappnings-
verksamhet i Colombia och de pågående 
förhandlingarna mellan IUL och TCCC om ett 
internationellt avtal om arbetstagarrättigheter. 
Mötet föregicks av ett fackligt förberedelsemöte 
23/3. IUL-förbund inom Coca-Cola får en 
detaljerad rapport från mötet. 

Coca-Cola Workers’ Alliance 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Alliansens styrgrupp sammanträdde 4-5/2 och 
diskuterade bl a ABI-strejken i Sydafrika (löst 9/2) 
och en sannolik konflikt på Coca-Cola Tyskland. 

På dagordningen stod den fortsatta kampen mot 
osäkra jobb, organiseringsinitiativ inom ramarna 
för IUL:s Coca-Cola- och Pepsiprojekt samt ett 
eventuellt framtida internationellt ramavtal med 
TCCC.  

Mötet diskuterade också behovet av en hållbar, 
medlemsförbundsstyrd resursbas för alliansen. 

PepsiCo 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

IUL:s Pepsinätverk går live och Pepsicofack från 
hela världen börjar kontakta varandra genom 
Pepsicoarbetarnas hemsida www.iuf.org/pepsico-
workers.  

Vi har också gjort framsteg i vårt projekt för 
kartläggning av Pepsico. Redan har över 1 000 
produktions- och distributionsplatser spårats i hela 
världen av Ely Fair, vår praktikant på Global 
Labour University. Medlemsförbunden uppmanas 
dela med sig av befintlig information om Pepsico i 
hemlandet. 

En första informell kontakt mellan IUL och 
PepsiCos koncernledning i slutet av 2009 har 
ännu inte följts upp av PepsiCo. 

CATERING 
Compass 
lisa.eldret@iuf.org 

Slutdatum närmar sig för företaget att bemöta vår 
protest hos OECD för brott mot OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag avseende fackliga 
rättigheter i Algeriet.  
Vi hoppas att OECD:s nationella kontaktpunkt i 
Storbritannien ska erbjuda sig att medla i 
konflikten med företaget så att de långvariga 
överträdelserna av fackliga rättigheter i Algeriet 
äntligen kan lösas. Under tiden jobbar vi med att 
utvidga våra kunskaper om Compass’ verksamhet 
i landet och andra multinationella företag i 
regionen. 

Sodexo 
lisa.eldret@iuf.org 
IUL ska presentera ett globalt tillkännagivande 
som arbetstagare och fackrepresentanter kan 
underteckna till stöd för ett uttalande nyligen från 
Sodexos ledning att de är beredda att diskutera ett 
globalt ramavtal med IUL.  

Vi utvidgar också våra forskningsinsatser rörande 
Sodexos verksamhet i en rad länder. Vi kommer 
snart att nylansera vår globala hemsida ”CAFÉ” 
(www.foodserviceworkers.org) för catering-
anställda. CAFÉ är ett webbforum där 
arbetstagare kan dela med sig av erfarenheter från 
sektorn och medlemsförbunden kommer att 
uppmanas att skapa innehåll för sidan. 

KONFEKTYR 
Cadbury/Kraft 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

När Krafts köp av Cadbury nu är i hamn gör de 
tidigare Cadburyfacken gemensam sak med 
Kraftfacken under ledning av IUL.  

Krafts skandalartade agerande vad gäller 
Cadburys fabrik i Somerdale i Storbritannien har 
uppmärksammats av våra brittiska 
medlemsförbund i utfrågningar i parlamentet. Kraft 
framkastade i ett cyniskt försök att göra de 
anställda positiva till affären att de kanske skulle 
riva upp Cadburys nedläggningsbeslut. Så snart 
affären var i hamn krossade Kraft snabbt 
Somerdalearbetarnas förhoppningar. IUL och våra 
medlemmar i Kraft/Cadbury kommer sent att 
glömma denna förfärande cynism. 

Mer om utfrågningarna i brittiska parlamentet här: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmbis
.htm#uncorr 

LIVSMEDEL 
Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
patrick.dalban-moreynas@iuf.org 

I enlighet med överenskommelsen på CIC-mötet i 
oktober 2009 inleddes förhandlingar om ett 

mailto:daria.cibrario@iuf.org
mailto:daria.cibrario@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
http://www.iuf.org/pepsico-workers
http://www.iuf.org/pepsico-workers
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
http://www.foodserviceworkers.org/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmbis.htm#uncorr
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmbis.htm#uncorr
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:patrick.dalban-moreynas@iuf.org
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internationellt avtal om arbetsmiljö, arbetsvillkor 
och stress 12/2.  

Fackgruppen som bestod av förtroendevalda inom 
Danone och heltidsfunktionärer diskuterade 
omfattningen och föreslog tänkbara ämnen för 
förhandlingarna och yttrade farhågor om Danones 
policy och praxis rörande implementeringen av 
WISE-programmet (arbetarskydd).  

Nästa förhandlingsmöte planeras 31/3 och ett 
besök på Danones anläggningar i Argentina i 
slutet av april ska ge förhandlingsgruppen bättre 
kunskap om hur arbetsmiljöfrågor hanteras i 
konkreta verksamheter.  

Vi hoppas avsluta förhandlingarna i år. Ett fackligt 
nätverk för samordnarna av det internationella 
arbetet med Danone i respektive länder har 
fungerat i ett antal år. 

Detta Danones fackliga samordningsråd samlas 
i princip årligen för att diskutera facklig politik 
utifrån en lägesrapport rörande senaste 
utvecklingen från den internationella samordnaren 
Bruno Vannoni och IUL.  

Nästa möte för samordningsrådet planeras äga 
rum 18-19/5 i Belgien. En första utvärdering ska 
göras av förhandlingarna om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor och fackets bidrag på nästa CIC-möte 
i oktober kommer att diskuteras. 

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

Kraft blir allt mindre villigt att föra meningsfulla 
samtal med sina fackligt organiserade anställda. 
IUL har därför erbjudit sig att träffa företaget på en 
global nivå för samtal om den tilltagande oron för 
arbetsrätt och anställningstrygghet bland facken 
på Kraft. Kraft tackade nej till det föreslagna mötet. 

IUL bygger nu ett permanent globalt fackligt 
nätverk inom Kraft för att sätta tryck på företaget 
och tvinga det ändra sin alltmer fientliga inställning 
till facket på alla nivåer. Nätverket inrättas till att 
börja med kring ett antal uppmaningar till global 
konferens från Kraftfack samordnade av IUL. 
Nestlé 
peter.rossman@iuf.org 
Internationella aktioner fortsätter till stöd för 
Nespressure-kampanjen (www.nespressure.org) 
som just nu är inriktad på Indonesien men sprider 
sig till andra av Nestlés verksamheter. 

Inrättandet av en ny ledarbefattning i Nestlé med 
ansvar för globala personalfrågor föranledde vissa 
trevare från sekretariatet. Men efter att företaget 
agerat mycket illa i samband med den indonesiska 
konflikten har sekretariatet avbrutit alla samtal. Vi 
koncentrerar oss nu på Nespressure-kampanjen 

eftersom kontinuerlig konfrontation verkar vara det 
enda språk som Nestlé förstår. 

Unilever 
kirill.buketov@iuf.org 

”Ett historiskt första möte!” Så beskrev 
Unilevers koncernledning mötet 18/3 mellan en 
grupp IUL-förbund och Unilevers koncernledning 
på Unilevers huvudkontor i London.  

Koncernledningen fortsatte med att berätta att de 
kom till mötet ”med tungt hjärta” efter IUL:s 
långvariga CasualT-kampanj till stöd för arbetare i 
Pakistan och Indien. Drygt 20 år av officiell 
koncernpolitik åsidosattes när Unilever erkände en 
grupp medlemsförbund som bestod av AMWU 
(Australien), FAWU (Sydafrika), FTIA (Argentina), 
UFCW (Nordamerika), NGG (Tyskland), FNV-
Bondgenoten (Nederländerna) och UNITE, 
USDAW och GMB (Storbritannien och Irland). 

På dagordningen för detta första möte var bl a 
fackets oro för anställningstryggheten inom hela 
Unilever och konkreta aktuella rättighetsproblem i 
Sydasien. 

Mötet slutade med en överenskommelse om att ett 
andra möte ska hållas nästa halvår.  

HOTELLKEDJOR 
Accor 
lisa.eldret@iuf.org 

Vi har pratat med Accor om situationen i Benin 
där skyddsombud inte fått utbildning för sin 
uppgift, särskilt rörande inrättandet av en 
skyddskommitté. Skyddsombuden deltar i ett 
utbildningsprojekt för arbetsmiljö som IUL driver i 
regionen. 

Vi förbereder även ett svar tillsammans med 
medlemsförbund på den planerade splittringen 
av Accors verksamhet. Företaget planerar att 
skapa separata bolag för lunchkupongs- och 
hotellgrenen. Fackliga företrädare (t ex europeiska 
koncernrådet) har uttryckt oro över detta, särskilt 
vad gäller hotellverksamheten. Planen påskyndar 
företagets säljstrategi för hotellanläggningar i 
riktning mot mer franchising. Till följd av detta 
kommer färre att vara anställda direkt av Accor.  

Det har uppstått problem med fackliga rättigheter i 
Kanada som sannolikt blir fokus för samtalen med 
företaget i enlighet med IUL:s och Accors avtal 
om fackliga rättigheter. 

Hotellkedjor – IUL:s styrgrupp 
lisa.eldret@iuf.org 
HRCT-styrelsen bestämde på mötet 2008 att 
sekretariatet kan ”splittra” fackgruppens arbete i 
tre konkreta områden under ledning av tre 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.nespressure.org/
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
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”styrgrupper” (hotellkedjor, catering och Turism). 
Styrgrupperna är öppna för medlemsförbund som 
är särskilt intresserade av organisera arbetstagare 
i sektorerna.  

En positiv konsekvens av detta är ett mer flexibelt 
synsätt, t ex en mer lyhörd utveckling av strategi 
och mål i synnerhet vad gäller multinationella 
hotellkedjor och cateringföretag. Hotellkedje-
gruppen är idag inriktad på att utveckla strategier 
för Accors, Rezidors och Hiltons hotell. Catering-
gruppen koncentrerar sig på världens tre största 
cateringföretag: Compass, Aramark och Sodexo. 
Styrgruppernas arbete till dags dato ska granska 
på HRCT-styrelsens nästa möte 17-18/5 i 
Istanbul. Styrgruppernas nästa möten planeras 
äga rum 4/10 (turism), 5/10 (hotell) och 6/10 
(catering) på IUL:s sekretariat i Genève. 

På grund av en växande oro bland våra 
medlemsförbund för arbetsmiljökonsekvenserna 
av varumärkning av sängar (s k ”Branded 
Beds”) inom hotellsektorn bestämde IUL:s 
hotellstyrgrupp att enkätundersöka städpersonalen 
inom hotell, med särskild fokus på kedjorna Accor, 
Hilton och Rezidor.  

I skrivande stund har vi samlat in resultat från 
drygt 150 medlemmar världen över, med svar från 
Japan, Storbritannien, Turkiet, Italien, Spanien, 
Sydafrika och flera andra länder.   

I Afrika har skyddsombud som deltar i IUL:s 
projekt för arbetsmiljöutbildning lyckats bilda sex 
nya skyddskommittéer i hotellsektorn efter 
intervjuer med personalen via enkäten. Vi håller 
just på att sammanställa resultaten från 
undersökningen med hjälp av en student på 
Global Labour University, Shay Weinblum. Shay 
dokumenterar också i samarbete med en rad 
medlemsförbund städpersonalens berättelser. 

Vi hoppas kunna presentera resultaten i en rapport 
senare i år. 

KÖTT 
Danish Crown 
daria.cibrario@iuf.org 

NNF, Livs och IUL skisserar på ett utkast till 
internationellt ramavtal med Danish Crown. Ett 
första utkast sprids i IUL:s fackliga nätverk för 
Danish Crown i mars innan företaget kontaktas. 

OECD:s riktlinjer för  
multinationella företag 
peter.rossman@iuf.org 
IUL spelar en aktiv roll i förberedelserna kring 
revideringen av OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, som varit mycket viktiga i 

IUL:s kampanjer för fackliga rättigheter, senast i 
Nestlés och Unilevers fall.  

Den periodiska revideringen av OECD-
riktlinjerna ger oss tillfälle att göra det här viktiga 
verktyget ännu mer användbart. 

Riktlinjerna revideras 2010-2011 delvis utifrån det 
arbete som uträttats av FN:s särskilda 
representant för mänskliga rättigheter i 
näringslivet. IUL har också samarbetat med denna 
grupp i en rad viktiga fackliga frågor, t ex 
riskkapitalets och andra investeringsfonders 
betydelse som transnationella arbetsgivare. 

I samband därmed har IUL formellt bett FN-
representanten titta närmare på osäkra jobb och 
försämrad anställningstrygghet som verktyg för att 
undergräva mänskliga rättigheter: arbetstagarnas 
rätt att gå med i facket och ha ett kollektivavtals-
förhållande med företagen som köper in deras 
anställning från mellanhänder, t ex 
bemanningsföretag. 

IUL:s framställan finns på FN-representantens 
hemsida (på engelska): http://www.reports-and-
materials.org/IUL-submission-to-Ruggie-re-
precarious-employment-Mar-2010.pdf 
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