UNI HANDEL STÅR SOLIDARISK MED FNV (NEDERLÄNDERNA)
och

KRÄVER ATT LIVSMEDELSFÖRETAGEN GÅR MED PÅ DE ANSTÄLLDAS
RÄTTVISA KRAV
Branschavtalet för livsmedelsbranschen i Nederländerna löpte ut den 31 mars 2020.
Förhandlingarna om det nya avtalet - som kommer att omfatta cirka 300 000 livsmedelsanställda –
skulle ha startat i mars, men på grund av covid-19 pandemin sköts det första mötet upp till september
och hittills har ingen överenskommelse nåtts.
Medan en del livsmedelsföretag har gått med på att betala ut bonus för covid-19 har inte alla gjort det
och bonuslönen kommer att upphöra i slutet av 2020.
Branschorganisationen för livsmedelsföretagen har erbjudit ett tvåårigt kollektivavtal med 1,5 %
löneförhöjning som ska gälla från och med januari 2021, och en andra löneökning på 2,5 % för mars
2022.
FNV, ett av UNI Handels medlemsförbund anser att budet är helt oacceptabelt eftersom det skulle
betyda frysta löneökningarna för 2020 och sänkta reallöner med tanke på att inflationstakten närmar
sig 2 % och de anställda kommer att betala högre socialförsäkringspremier (pensionsbidrag) 2021
vilket kommer att minska deras nettolöner.
Eftersom livsmedelsanställda har arbetat i frontlinjen under covid-19 krisen och försett människor
med samhällsviktiga produkter och tjänster; kräver FNV ett ettårigt kollektivavtal och 5 % retroaktiv
löneförhöjning från och med april 2020 då det tidigare avtalet löpte ut.
Eftersom de anställdas rättvisa krav inte har tillgodosetts av branschorganisationen har FNV inlett
kollektiva åtgärder genom att lämna in ca 10 000 insamlade underskrifter av livsmedelsanställda till
branschorganisationen. Fler åtgärder, inklusive strejker kommer att vidtas under de kommande
dagarna.
Livsmedelsanställda i Nederländerna och runt om i världen utför samhällsviktigt arbete och förtjänar
viktiga rättigheter, inklusive rättvisa och anständiga löner.
Bördan av försenade förhandlingar ska inte läggas på de anställdas axlar som outtröttligt har arbetat
i frontlinjen för att säkerställa tillgång till grundläggande behov. Som om det inte räcker med att dra
tillbaka covid-19-bonusar leker den holländska branschorganisationen med elden genom att införa en
löneökning på noll procent för 2020 och pressa ner reallönerna.
UNI Handel som representerar över 4 miljoner handelsanställda i mer än 160 handelsförbund runt
om i världen
•står fullt solidariska med FNV och livsmedelsanställda i Nederländerna,
•ger sitt starka stöd till de åtgärder som vidtagits av berörda anställda
•uppmanar den nederländska branschorganisationen för livsmedelsbranschen att tillmötesgå de
anställdas rättvisa krav, inklusive 5 % löneförhöjning.
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