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Hotellkedjor:
• Accor
• Schyssta hotell, Irland
Slakteri:
• Danish Crown

OECD:s riktlinjer för
multinationella företag

JORDBRUK
Tata/Tetley
sue.longley@iuf.org

Tata/Tetley kanske just har bytt namn till Tata
Global Beverages men ingenting har ändrats när
det gäller att respektera arbetstagarnas rättigheter
på Nuwera Nuddy Tea Estate, som ägs av
Amalgamated Plantations Private Limited, ett
företag som till 49,98% ägs av Tata Tea.

 

Arbetstagare från denna teplantage i Västra
Bengalen som deltog i en protestaktion förra året
mot det sätt på vilket Arti Oraon, 22 år gammal
och som då var gravid, behandlades riskerar nu
upp till sju års fängelse. I slutet av april besökte
polisen plantagen och tillkännagav att
häktningsorder hade utfärdats för Arti Oraon och
elva andra aktivister, däribland de åtta som redan
avstängts från arbetet. Anklagelsepunkterna var
bland annat stöld, svår misshandel, otillåtna
möten, olaga hot och olaga kvarhållande. Dessa
anklagelsepunkter kan leda till fängelsestraff på
sju år eller mer. I början av maj var de berörda
personerna tvungna att ansökan om frigivning mot
borgen för att undvika att anhållas och sättas i
fängelse omgående.
 
Medlemmar i den s k Workers Action Committee
och det stora flertalet anställda på Nowera Nuddy
är nu medlemmar i Progressive Tea Workers
Union, en ny lagligt registrerad facklig organisation
i Västra Bengalen som har erkänts av delstatens
regering. Trots att arbetstagarna har använt helt
fredliga och lagliga metoder för att försöka bli
representerade av en facklig organisation och lösa
problemen på förhandlingsvägen har Tatas
ledning på plantagen Nowera Nuddy tillbakavisat
alla försök att lösa konflikten. I stället har de inlett
sin egen "interna utredning" som de hävdar kan
bevisa "utan skuggan av ett tvivel" att
"arbetstagarna är skyldiga till de anförda
anklagelserna". Inte en enda gång under
förfarandet, som bara pågick en dag, förhördes
arbetarna direkt eller fick tillfälle att vittna. De fick
inte heller utfråga vittnena.
 
I juni skrev IUL återigen till Tata (Storbritannien
och Indien) och Tetley (Storbritannien) för att
uppmana Tata att dra tillbaka anklagelserna, låta
alla som avstängts från arbetet återgå till detta,
bevilja kompensation för den fyra månader långa
lockouten och inleda förhandlingar med Workers'
Action Committee/Progressive Tea Workers för att

Lägesrapporter om IUL:s verksamhet kring transnationella företag uteslutande
för IUL:s medlemsförbund. Kontakta respektive artikelförfattare för mer info.
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rätta till de fruktansvärda förhållanden som råder
på plantagen.

Ty-Phoo/Apeejay
sue.longley@iuf.org

Inom ramen för det avtal som slutits med Ty-
Phoo/Apeejay (se TNF-Info #4) har överläggningar
nu inletts om hur situationen ska kunna förbättras
på Talup-plantagen. Företaget har redan
genomfört vissa förbättringar när det gäller
bostäder, toaletter och vattentillgång och har åtagit
sig att göra ytterligare förbättringar inom en viss
tid. En gemensam IUL-Ty-Phoo/Apeejay-studie
om minimilöner resp löner som går att leva på
håller också på att göras. Dessutom finns planer
på att undersöka tearbetarnas näringssituation.
IUL tror, att undernäring är vanlig bland de
anställda och att den helt klart hänger samman
med de låga lönerna.

DRYCKER/BRYGGERIER
Coca-Cola:
gisela.neunhoeffer@iuf.org

IUL har inlett en offentlig kampanj för att kräva
respekt av fackliga rättigheter vid Coca-Cola
Multan (Pakistan). Intensiva förhandlingar om
denna konflikt med The Coca-Cola Company,
dess turkiska tappningsföretag Coca-Cola Icecek
och dess pakistanska dotterbolag CCBPL samt
klart formulerade krav från medlemmarna i Coca-
Cola- Alliansen har hittills inte lett till en
tillfredsställande lösning. De allvarliga
kränkningarna av fackliga rättigheter fortsätter.

Arbetstagarna vid Multan behöver ert stöd för att
göra sin röst hörd ännu mer!

Sänd ett budskap till VM-sponsorn Coca-Cola för
att kräva rättvisa åt de anställda vid Coca-Cola
Multan: http://www.iuf.org/cgi-
bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=514

IUL uppmanar även medlemsförbunden i Coca-
Cola-alliansen att organisera solidaritetsaktioner.

För mer bakgrundsinformation se
http://cms.iuf.org/?q=node/415

Bryggerier
daria.cibrario@iuf.org

Den 9-11 juni 2010 samlades mer än 120 fackliga
representanter som arbetar för och/eller företräder
anställda vid världens fyra största bryggeriföretag
(AB InBev, SABMiller, Heineken and Carlsberg) i
Blankeberge (Belgien). Deltagarna kom från
Afrika, Europa, Asien, Latin-och Nordamerika för
att delta i EFFAT/IUL:s konferens "Big Beer"
2010.

Efter att ha hört en överblick gällande marknadens
utveckling och företagens strategier hölls
flerspråkiga arbetsgruppsmöten (för varje företag)
där deltagarna fastställde de största utmaningar
som väntade t ex att försvara jobben,
anställningsvillkor, balansen mellan arbete och
privatliv till följd av entreprenadarbete,
kostnadsnedskärningar och användningen av
bemanningsföretag osv. Man utarbetade
tillsammans olika planer för att ta itu med
problemen.

Deltagarna beslutade att kommunicera mer aktiv
och utnämnde därför kontaktpersoner. Man skulle
även utveckla och använda webbplatsen
beerworkers.org, som lanserades på konferensen,
för att underlätta samverkan bland
bryggeriarbetarförbunden på flera språk och
mellan de olika världsdelarna.

CATERING
Compass
lisa.eldret@iuf.org

Den brittiska Nationella kontaktpunkten för OECD
har publicerat sin första utvärdering av vårt besvär
gällande kränkningar av föreningsfriheten i
Algeriet och rekommenderar förlikning. Compass
har gått med på detta och ett första
förlikningsmöte kommer att hållas i samarbete
med den brittiska regeringens nationella
kontaktpunkt den 24 september.

Vi har också arbetat tillsammans med TEKGIDA-
IS i Turkiet för att ta upp problem som anställda
vid Compass har vid ett bolag som ägs
gemensamt av Compass och Sofra Group.
Frågorna gäller arbetstagare som blivit uppsagda
på grund av sin fackliga verksamhet.

Sodexo
lisa.eldret@iuf.org

Företaget har överlämnat sina första kommentarer
till vårt förslag till internationell ramavtal och vi
överlägger nu med förbunden i sektorn för att
fastställa kommande steg i denna process.

På det europeiska företagsrådets möte i maj
upprepade företaget att man verkligen vill
engagera sig för att nå ett avtal med IUL.

Företaget har nu tillfälligt avbrutit förhandlingarna
och använder sig av en rad olika skäl för att
förklara varför. Förhoppningsvis ska
förhandlingarna kunna återupptas efter
sommaruppehållet i Europa med utgångspunkt
från ett omarbetat förslag till avtal som skickades
till företaget i juni.
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CONFECTIONERY
Cadbury/Kraft
jacqueline.baroncini@iuf.org

Nu när Krafts köp av Cadbury är klart håller f d
Cadbury-organisationer på att förenas med Kraft-
organisationerna i ett internationellt nätverk under
ledning av IUL.

Sekretariatet anordnar varje månad ett
internationellt konferenssamtal förförbund som
organiserar anställda vid Kraft.

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

Nästa möte i Danone-företagsrådet (CIC)
kommer att äga rum på ILO i Genève den 4-7
oktober 2010. Som förra året kommer CIC att
bestå av fackliga representanter från alla Danones
företag världen över. Inbjudningarna har sänts ut
till alla berörda IUL-förbund.

Den 4 oktober kommer möten för Danones olika
affärsdivisioner (vatten, mejeriprodukter) att hållas
medan divisionen för babynäring och medicinsk
näring samtidigt kommer att hålla det sista mötet i
det f d Numicos europeiska företagsråd. På dessa
möten kommer Danone-anställda få tillfälle att ta
uppfrågor som särskilt gäller affärsverksamheten
med högsta ledningen på globalt plan.

Som tidigare år kommer den franska konsultfirman
Axia att genomföra en utredning och analys av
företaget. Ett möte med Axia hölls den 23 juni i
Paris för att besluta om vilka frågor som ska
behandlas i Axia-rapporten 2010.

På ett möte i styrgruppen ( bestående av
företrädare för Danones personalledning och IUL) i
Louvain (Belgien) den 20 maj beslutade man att
sysselsättning skulle vara ett av huvudämnena på
CIC-mötet. Diskussionerna om arbetsmiljöfrågor,
stress och arbetsvillkor som inleddes på mötet
2009 skulle följas upp och en uppdatering kommer
att lämnas när det gäller detta område. En
överblick av tillämpningen av IUL/Danone-avtalen,
grundad på besök som gjorts av IUL och
personalledningen i olika länder, kommer också att
ges.

Genomgång av avtalen
Under ett besök i Italien träffade gen
gemensamma IUL/Danone-delegationen fackliga
företrädare och ledningen för
barnmatsanläggningen i Milano den 4 maj och
mejeriet i Casale Cremasco den 5 maj. Man var
överens om att de utmärkta relationerna mellan

arbetsgivare och arbetstagare bidrog till att göra
det lättare att hantera eventuella problem. En stor
del av avtalen tillämpades. Man ansåg dock att
man borde satsa mer på frågor som gällde
mångfalden, varvid mans särskilt borde inrikta sig
på att stödja kvinnor. Ledningen för Casale
Cremasco lade också fram ett intressant projekt
(Danone for Haiti) för att hjälpa barn på Haiti.

Ett gemensamt möte genomfördes den 21 maj till
den belgiska mejerianläggningen i Rotselaar. Det
gav samtliga förbund möjlighet att ta upp frågor
som gällde koncernens framtid i Belgien och att
diskutera sätt att förbättra relationerna mellan
ledningen och de anställda. Säkerheten på
arbetsplatsen i samband med att man använde sig
av tillfällig arbetskraft gav också upphov till debatt.

I början av juli planerades ett tre dagar långt besök
i Turkiet.

Avtal – förhandlingar
Förhandlingsgruppen sammanträdde i Paris den
15 juni. Ledningen lade fram ett utkast till
dokument som grundade sig på listan över
principer gällande arbetsmiljöfrågor, säkerhet,
hälsa, stress, arbetsvillkor och
genomförandeåtgärder som tidigare utarbetats av
IUL. Gruppens IUL-medlemmar arbetar ni med
detta förslag och den ursprungliga listan för att
kunna utarbeta ett konkret förslag före sommarens
slut.

Nestlé
peter.rossman@iuf.org

Samtidigt som konflikten om fackliga rättigheter vid
Nescafé-fabriken i Indonesien fortsätter, har ny
information om den diskriminering som IUL:s
medlemsförbund utsätts för nått den schweiziska
nationella OECD-kontaktpunkten som nu
överväger att lämna in ett besvär mot Nestlé i
enlighet med OECD:s riktlinjer.

Det europeiska företagsrådets för Nestlé möte i
juni 2010 började med att man överlämnade en
skrivelse till Nestlés VD Paul Bulcke som
undertecknats av företagsrådets fackliga
medlemmar. I brevet uttrycker man sin ilska över
de fortsatta kränkningarna av
förhandlingsrättigheterna vid Nescafé-fabriken i
Indonesien och uppmanar företaget att stoppa
försöken att försvaga IUL:s medlemsförbund vid
fabriken och att inleda de löneförhandlingar som
förbundet har krävt i tre år.

När det gällde Nestlés lönepolitik (förvägran av
förhandlingsrättigheter, lönestopp, övergång till
prestationslöner) beslutade företagsrådet att
samla in information om löner och arbetsvillkor i
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Europa som skall läggas fram för företaget på
mötet i oktober.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org
peter.rossman@iuf.org

Unilever Doom Dooma (Assam, Indien) konflikt
En förlikningssession hölls i London den 7 juli
under ledning av den brittiska regeringens
nationella OECD-kontaktpunkt. Framsteg gjordes i
försöken att lösa denna långdragna konflikt om
fackligt erkännande och fackliga rättigheter och
ytterligare möten ska hållas av IUL och Unilever
för att utarbeta ett bindande avtal för våra
medlemmar vid Doom Dooma.

Unilever/IUL - Globalt utbyte
En grupp medlemsförbund bestående av AMWU,
(Australien), FAWU (Sydafrika), FTIA (Argentina),
UFCW (Nordamerika), NGG (Tyskland), FNV-
Bondgenoten (Nederländerna) och UNITE,
USDAW och GMB (Storbritannien & Irland) under
ledning av IUL:s generalsekreterare Ron Oswald
kommer att träffa Unilevers högsta ledning igen i
London den 15-16 november 2010. Unilevers VD
kommer också att delta i mötet.

Dagordningen kommer att utarbetas efter samråd
med medlemsförbund som representerar anställda
vid Unilever och en representant för en annan
Global facklig federation (GUF), ICEM, kommer
också att ingå i delegationen.

HOTELLKEDJOR
Accor
lisa.eldret@iuf.org

Vi har givit stöd till UniteHere i deras pågående
kamp för att organisera Accor-hotellen i Kanada
trots ledningens angrepp och trakasserier av
anställda som försöker gå med i facket.
Medlemsförbunden har skickat mer än 2000
meddelanden till koncernens VD för att kräva att
han skall ingripa för att se till att de anställda kan
gå med i och låta sig representeras av facket utan
fara för trakasserier och repressalieåtgärder.
Nyligen gick de anställda vid Novotel i Toronto ut i
strejk sedan förhandlingarna med företaget om
arbetsvillkor hade brutit samman.

Den 29 juni röstade Accors aktieägare om att
omstrukturera och dela upp hotell och
servicesidan av verksamheten i koncernen. Facket
har uttryckt djup oro över detta förslag och har vi
har publicerat kritiska synpunkter om åtgärden och
eventuella negativa konsekvenser för anställda
som finns på:
http://www.iufdocuments.org/buyoutwatch/2010/05
/demerging_accor_less_than_the.html#more

Internationellt ramavtal: HRCT-fackgruppens
styrelse antog på sitt möte i Istanbul i maj en
resolution som uppmanar företaget att förhandla
om avtalet om fackliga rättigheter som
undertecknades med IUL år 1995. Accor säljer allt
oftare sina fastigheter och driver hotellen med
franchise- eller förvaltningskontrakt. Facket har
hela tiden uttryckt sin oro över denna strategi som
kan leda till att arbetsvillkoren och de anställdas
representation urholkas. Vi vill stärka det
internationella ramavtalet för att se till att det gäller
för alla hotell som drivs med varumärket Accor,
oavsett av ägarstatus.

Schyssta hotell, Irland

IUL var närvarande i Dublin då SIPTU:s nya
webbplats lanserades. Den är avsedd att
uppmuntra konsumenterna att träffa etiska val när
de väljer hotell i Irland.

www.fairhotels.ie tar upp alla hotell i Irland som
täcks av kollektivavtal och ger kunderna möjlighet
att boka på nätet. Vårt svenska medlemsförbund
HRF lanserade ett liknande initiativ tidigare i år.
Där kan man leta efter hotell och restauranger
som omfattas av kollektivavtal i hela landet
http://www.schystavillkor.se/

SLAKTERIER
Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org
Jacqueline.baroncini@iuf.org

Förbund med medlemmar vid Danish Crown har
blivit ombedda att se över och kommentera ett
utkast till internationellt ramavtal som nu har sänts
till företaget inför förhandlingarna som skall inledas
i september 2010.

OECD:s riktlinjer för
multinationella företag
peter.rossman@iuf.org

IUL fortsätter att spela en aktiv roll i försöken att
förbättra OECD:s riktlinjer för multinationella
företag så att de skall bli effektivare som verktyg
och organiseringsaktioner och kampanjer inom
transnationella företag i våra branscher.

Som ett led i OECD-processen 2010-2011 i syfte
att "uppgradera"/omarbeta riktlinjerna har IUL
spelat en särskilt aktiv roll i TUAC under en rad
möten som hölls på OECD i Paris den 28-30 juni
om riktlinjernas översyn. Om den lyckas kommer
översynen att bl a att leda till att
besvärsförfarandet breddas och görs mer effektivt.


