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McDonalds ansatte
går i aktion
mod bøfmetoderne
A/LIS FISKER

ÅRHUS (LF). Det er Ikke,
kun udeDd.n. akUoneme mod
arbejdsforholdene Iden amen·
kaDalte btitkJede - McDonald
- breder II,.
De anutte I den nystartede

forretnJJlr IArhus er mere end
utlUredse med arbeJdsforhol·
dene Ol tapr DU W pDJlUl!le
mod ledelsena mange ltIftebrud
I forblndelte med del'M anset-
ælte.

22 al de M ansatte I forretnin·
gen på StNget stAr bag et brev
til ledelHn .c>m I elleve punk·
ter ridser manglerne op. Otte
af de ansatte er organiseret I
Hotel· og Restaurationaperso-
nalet. Fagforening, oplyser
forbundet.
I brevet til ledelsen, der tirs-

dag også er meldt til politiet
for brud på ferieloven af for·
bundet. spørger de ansatte

blandt andet: »Hvad kan få
MeDonald til at tro. at vi er en
stor. stolt og arbejdsglad famt· .
lIe Ihenhold til penonalehAnd.
bogen. når penonaleforhol-
dene Ikke på nogen måde er
lagt I faste planer«. De klager
over at have fået et mindre an·
tal arbejdstimer end lovet ved
ansættelsen. og over dårlige
arbejdsst1ll1nger. De spørger,
om de får løn under sygdom.
om hvornår de får en vagtplan,
som holder m.m.

Bo Magnuasen fra Hotel- og
Restauratlonspenonaleb Ar.
hus·afdelJng, oplyser til Land
og Folk, at der I fente omgang
Ikke kom noget ud af kravet fra
de ansatte om en forhandllng
af de nævnte spørpmAl. Ar-
bejdsforholdene som bl.a. Inde·
bærer. at al fagUg aktivttet er
fyringsgrund. gør I sig selv. at
de 22må være anonyme I deres
henvende!!e. og det svækker
selvfelgellg mul1ghederne for
at træde frem. - Men selvfel.

.gellg bakker vi de ansatte op
på alle måder. alger han.
Det betyder bl.a., at når den

landsdækkende McDonald·aJ[·
tion slutter W jul. fortsætter
man med aktlonerne foran bu·
tikken l Århus. Indehaveren.
Allan Ra.smussen. har fAet
mundkurv på af ledelsen af U.
den lKøbenhavn og ava.rer kun
på henvendelserne fra fagfor·
eningen på .In lIadvokata veg·
ne«. Også her er Ungene vendt
grundigt på hovedet Iden arne·
rikanske Nfbutlk.
Det var da også forholdene

her, inklusive overtrædelsen af
fenelovglvnlngen. som satte
gang I beslutningen om de
landsdækkende aktlonadage
mod MeDona1~.
Der er al multg grund til at få

en.overenakomat på området.
Et faktum der også understre-
ges af lede!!ens holdning til de
ansattes krav om en slags ta1J..
mandsordning. Det har de alle·
rede, lød sva.ret. Ledelsen har
valgt en talsmand til dem.


