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Productes de consum propietat de Nestlé Produits S.A.
Chocolate: Dolca, Crunch, Nesquik, Milky Bar
Café: Nescafé, Bonka, Eko
Productos lácteos: Chamburcy, La Lechera, Sveltesse
Flanes: Flamby, Dolky
Sobres de preparados (purés, sopas): Maggi
Congelados: Findus
Leche condensada La Lechera.
Helados Camy, Helados Motta
Alimento para animales Friskies
Agua con gas o mineral: Perrier, Vichy, Aquarel
Zumos de frutas Libby’s
Caramelos: Smarties
After Eights
Productos cosméticos: L’Oreal y Lancôme

Fonts utilitzades:
Terre des homes (www.terresdeshommes.org)
Greenpeace (www.greenpeace.org)
Unicef (www.unicef.org)
FAO (www.fao.org)
Sinaltrainal (www.sinaltrainal.org)
Wally Olins: El Libro De Las Marcas
ISBN: 9788475565910

Société des Produïts Nestlé S.A.
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FULLONERO: dit del que no s’informa de l’empresa on treballaPA S S A E L F U L L !
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Quan pensem en Nestlé, el primer
que ens vé al cap són aquells mag-
nífics anuncis on vides familiars
bucòliques proclamen la necessitat
indispensable d’utilitzar algun pro-
ducte d’aquesta marca (refrescos, a-
limentació per a nounats, etc.). No és
bogeria creure’s la benevolència de
tal gènere, i menys sabent que Nestlé
destina més diners en publicitat que
el pressupost de la pròpia OMS
(Organització Mundial de la Salut).
Ara bé, res més allunyat de la rea-
litat!

2012
Un tribunal suís acusa a Nestlé i
Securitas de vigilància il•legal i coer-
ció a la llibertat d’Attac (moviment
crític contra la globalitzaci ) i els seus
membres quan estaven treballant en
un llibre sobre la política de Nestlé.

Es denuncia que empreses com
NESTLÉ PEPSICO i CARGILL pressio-
nen les societats agrícoles produc-
tores de llet artesanal del Sud . Per
tal de valorar-ho cal tenir en compte
que:

- el 80% de la població mundial
s’abasteix amb aquesta llet artesanal

- aquesta llet pot arribar a costar un
50% menys del preu de la llet empa-
quetada a països com Kenya,
Pakistan i Colòmbia.



[SabiEsQUè]
Coca-cola ataca el dret
d’ associació a
Colòmbia?

També assassina i coac-ciona els repressentantsdels treballadors

El creixement de la producció d’a-

liment és més alt que el creixe-

ment de la població. Tot i així, hi

ha al món 925 milions de famo-

lencs. Els beneficis de les empre-

ses alimentàries ha crescut els

últims anys més del 50%

La festa de l’escola serà aquest anyel dia 4 de Maig. Enlloc de la sevaubicació habitual la farem al carrerPascual i Vila, entre Industrials iFísica i Química.També hi haurà activitats tot el dia.

El dia 29 de març hi ha

vaga general?

Informa’t, pensa i actúa!

- aquests negocis locals creen 200
treballadors per cada milió de litres
de llet a l’any en front dels 5 de les
gran companyies.

2011
Maten a Hèctor Daniel, un cap del
sindicat de treballadors de Nestlé de
Colòmbia amb 5 trets. A més, ferei-
xen a la seva filla de gravetat.

Amenaça de mort contra dirigents
sindicals i socials de Bugalagrande

2010
Greenpeace denuncia que NESTLÉ
està talant i cremant selves tropicals
d’Indonèsia per estendre les seves
plantacions d’oli de palma per a la
fabricació de xocolatines (com el
KitKat). Això provoca la destrucció
d’un dels pocs hàbitats que queden
pels orangutans.
L’empresa es va comprometre a can-
viar de proveïdor, de moment no se
n’ha sabut res més.

2005
Mor assassinat Luciano Romero,
sindicalista de Nestlé.

Swissinfo denuncia la contaminació
dels rius Guatapurí i Bugalagrande
per part de les fabriques de Nestlé.

2000
L’agrupació pels drets humans “Terre
des hommes” va denunciar que, fins
al moment, 20.000 nens havien estat
segrestats des de Mali i portats a
plantacions de Cacau a Costa de
Marfil.
Segons explicava Pierre Poupard
(responsable d’UNICEF a Mali ) aque-
sts nens soón maltractats i explotats

1999
Un ex col•laborador de Nestlé va
acusar a la companyia d’haver subor-
nat sistemàticament a funcionaris de
l’àrea de salut paquistaní . “ Per aug-
mentar les vendes , subornàvem als
pediatres i engatusaven a les mares
dels lactants” va confirmar el pened-
it a la revista alemanya Stem.

NESTLÉ promociona de forma irres-
ponsable la llet en pols

Des dels anys 70 les empreses de llet
en pols ,en especial Nestlé ,han estat
promocionant de forma irrespons-
able la llet en pols en detriment de la
llet materna .
Violant constantment el codi de la
OMS, és l’empresa que més llet en
pols regala als hospitals.

“Nestlé mata a los bebés”

En una campanya, Nestlé va regalar
llet en pols a mares africanes durant
setmanes fins que aquestes van
deixar de produir llet materna.
Aleshores els va tallar el subministra-
ment, obligant-les a comprar-la quan
no tenien els recursos per fer-ho.
Això va provocar morts per desnu-
trició i alhora, degut a les males
condicions de l’aigüa amb què la bar-
rejaven, morts degudes a altres
malalties.

Segons UNICEF i la FAO cada any
moren 1.5 milions de bebès a causa
de les deshidratacions diarreiques
(provocades per aigua contaminada )
i per malalties respiratòries que
s’atenuen amb la llet materna.
Aquestes acusacions senyalen direc-
tament l’alimentació dels bebès dels
països de Sud amb llet amb pols.

Al 1981 la OMS va haver de crear un
Codi Internacional de
Comercialització de Succedanis de la
llet materna . Degut a la pressió
social exercida per la OMS,UNICEF i
el boicot amb el lema “Nestlé mata a
los bebés”, al 1984 l’empresa va sub-
scriure el codi de la OMS.

FULLONERO: dit del que es xiulat per PDI, PAS i estudiantat en un acte inaugural on no ha estat ni convidat


