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Pfleiderer AG: Internationellt avtal om miniminormer undertecknat 
Miniminormerna för Pfleiderer har nu global giltighet 
 
Den 30 november 2010. För att garantera miniminormer på Pfleiderer AG undertecknades ett 
ramavtal om miniminormer för arbetsförhållandena mellan IG Metall, Pfleiderer AG:s 
europeiska företagsråd, Byggnads- och träarbetarinternationalen och koncernledningen med 
global giltighet för hela Pfleiderer AG. Med avtalet vill man i framtiden förhindra att den 
internationella konkurrenskampen sker på bekostnad av de anställdas löner. 
 
IG Metall, Byggnads- och träarbetarinternationalen (BTI), Pfleiderer AG:s europeiska företagsråd 
(EWC) och koncernledningen för det träbearbetande företaget undertecknade i tisdag i Frankfurt am 
Main ett internationellt ramavtal (IRA). I avtalet förpliktigar sig företaget att efterfölja miniminormerna 
för arbetsförhållandena för alla anställda oavsett om dessa arbetar i Tyskland eller utomlands. 
Wolfgang Rhode, förbundsstyrelseledamot i IG Metall sade att avtalet är ett sätt att säkra sociala 
miniminormer och arbetsrättsliga minimistandards för internationellt agerande företag, med verkan 
även i länder som hittills saknat sådana statliga bestämmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtalet undertecknades av Wolfgang Rhode förbundsstyrelseledamot i IG Metall, EWC-ordföranden Frank Bergmann 
och från Pfleiderer AG, .styrelseordföranden Hans Overdieck  
 
"Det globala införandet av miniminormer skall förhindra att man i den internationella konkurrens- och 
fördrängningskampen tävlar med låga löner, dåligt miljöskydd och barnarbete", sade Rhode. 
Målsättningen med avtalet är inte bara att skriftligen, i ett särskilt dokument, formella bekräfta 
rättigheterna och inställningen till ett aktivt deltagande utan också att detta skall tillämpas i hela 
Pfleiderer AG-koncernen, både i ord bokstav. Avtalet reglerar bland annat hur man kan förbättra den 
hittillsvarande nivån och ersätta denna med nya normer. På så sätt har en "uthållig” företagsutveckling 
i princip företräde framför kortfristigt vinsttänkande, sade Rhode. 
 
 
 



Genom undertecknandet av internationella ramavtal försöker de fackliga organisationerna sedan ett 
par år tillbaka att med gränsöverskridande bestämmelser skydda de anställda i multinationella företag 
och dess underleverantörer mot utsugning och lönedumping. Detta försöker man uppnå genom att 
genomdriva miniminormer för arbetsförhållandena för den så kallade kärnarbetsnormen som 
definierats av International Labour Organization (ILO). Därtill hör erkännandet av de mänskliga 
rättigheterna, diskrimineringsförbud, förbud mot barnarbete eller tvångsarbete, de anställdas rätt att 
organisera sig fackligt, rätten till en anständig lön, god arbetsmiljö och socialt acceptabla arbetstider.  
 
Inom IG Metalls avtalsområde har sedan 1998 företag som Schwan-Stabilo, Faber Castell, Staedtler, 
Wilkhahn, Pfleiderer AG, Hartmann, Triumph, Volkswagen, Daimler, GEA, Rheinmetall, Bosch, BMW, 
EADS, Gebrüder Röchling samt General Motors Europe och Ford Europa undertecknat internationella 
ramavtal angående skydd av de egna och underleverantörernas anställda, i vilka man påtagit sig att 
uppfylla miniminormerna. 
 
Pfleiderer-koncernen, med företagssäte i Neumarkt, är globalt verksamt på 22 orter och har cirka        
5 600 anställda, varav 2 500 finns på de åtta fabrikerna i Tyskland. 
 
 
Källa:  http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/SID-0A456501-BA2BC932/internet/style.xsl/pfleiderer-ag-
internationale-vereinbarung-fuer-mindeststandards-6624.htm 


