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/Hotel- o~ Restaurationspersonalets Forbund:

Sk~rper aktion·
mod burger-kæde
Stigende utilfredshed med arbejdsforhold
blandt personale hos McDonald's i Arhus

••

H0t8· Ol(RMtauratlonA~nonalete Forbund
optraPlMlr fra l dal( Ol{ tre da~ 'rem aln Ind·
_*- 'or at 'Io. overenekornet mfMIdflnamen·
kanølllebur~r-k_cem McDonald'a 'em re,
atauranter landet over,
- McDonald's er berygtet over hele ver·

den 'or at nægte at Indordne sig under eksl·
Ilterende arbejdsmarkedsforhold, og her·
hjemme afviser koncernen sikrede len· og
arbejdsforhold I form af en overenllkomst,
alger 'orbundet I en udtalelse.
Hotel- og Restauratlonllpersonaleta For.

bund arrangerer frem til on.dag 21. decem·

ber demonstrationer foran McDonald's for·
retninger I K.benhavn, Oden", Esbjerg og
Åibdr,.
I Århus har den lokale aldel1ng demon·

streret dagligt siden 28. oktober.
·22 af de Mmedarbejdere pAre.tauranten l
Arhu. har l øvrigt beklaget sig tU led~nm
Alan Rasmussen over. koncernens persona·
lepol1t1kog brodte løfter, De kræver f.~ks,
en forklaring pl.. at de fieate fArunder de lo·
vede 26-30Umer ugentligt.
I et brev sUller medarbejderne en række

epergemAI og krav om forbedrede arbejde.

forhold. Da ansatte vil desuden gerne vidp.,
hvornAr de fllr en lovet kopi af deres ansMt· .
telseskontrakt. De efterlyser desuden klare
regler tor. hvordan de skal forholde ølS ved
sygdom. .
Kuserer i tagforeningens Århus.atdellng,

Finn Lyck. siger pA baggrond at medarbej-
. dernes reaktion:
- MeDonald's hævder at vme overholde

overenskomsten, men vi har kon.tateret ved
at gennemgå lønsedler, at det er Ikke er til·
fældet, Ferleloven overholdes Ikke, og vi har
derfor indkaldt til møde med den lokale tor-

pagter. Vorell anmodning er blevet over·
.endt til koncernens advokat I K.benhavn oe
Ikke efterkommet. Derfor vII vi nok Indgive
politianmeldelse for brod på terleloven. II-
ger Finn Lyck.
Broddet pAferleloven er dog at mindre al·

vorllg karakter. Det drejer lig om, at de an·
'Batte Ikke har fået beregnet ferlepenÆe af
den værdi at kosten. 10m de betaler .kat at.
nævner Finn Lyck .
Han oplyser at otte at de anutte pA.

McDonald's l Århu. er organiseret I fagfor.
enlngen. Lund'

~


