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København, den 10. september 1987
Vor ref: rh/th/hrf6432

Vedr. McDonalds "familierestaurant"

Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund er i fuld gang med
at planlægge en kampagne for at få McDonald til at tegne o-
verenskomst med Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke,
der er et kartel bestående af Tjenerforbundet i Danmark
(TFD), Gastronomisk Landsforbund (GL) og Hotel- og Restaura-
tionspersonalets Forbund.
Vi er forberedt på en lang og sikkert hård kamp mod et stort
multinationalt firma, der indtil nu har nægtet at skrive
overenskomst med fagbevægelsen over hele verden, undtagen i
Nicaragua, Sverige og Finland, hvor det gennem lovgivning er
fastlagt, at der skal indgås overenskomst.
Derfor har vi tænkt os at bruge fantasien i stedet for bare
at stå udenfor forretningen og demonstrere. Det er holdninger
og McDonalds profit det drejer sig om.
Det er vores mål, især gennem aktioner at få folk til at und-
lade at handle eller søge arbejde i McDonald, for derved at
fjerne grundlaget for forretningen, hvis de nægter, som de
hidtil har gjort, at indgå overenskomst med os.
Gennem demonstrationer og aktionerne håber vi at få skabt en
øget bevidsthed hos de der "bruger" McDonald til daglig, at
få skabt en bevidsthed om at det er vigtigt med sikrede løn-
og arbejdsforhold, således at ingen snydes. Vi er vidende om
at sådan er det ikke i dag.
Vi har allerede aftalt møde med nogle af de nuværende unge
der er ansat hos McDonald. Disse er indstillet på at hjælpe
os i kampen for at få en overenskomst, og de har givet udtryk
for at de er interesseret i et samarbejde der inddrager såvel
andre fagforeninger som en række ungdomsorganisationer, for
at udbrede kendskabet blandt unge om vigtigheden af ordnede
løn- og arbejdsvilkår.



torsdag, den 17. september 1987 kl. 17.00 I

I

Grunden til at vi henvender os til Jer er selvfølgelig at I
repræsenterer en lang række unge - unge som i vid udstrækning
tit er nødt til at have arbejde "ved siden af", og dermed i
en række tilfælde ser sig tvunget til at se stort på en række
sikrede rettigheder. Derfor vil vi gerne inddrage Jer i ar-
bejdet, fordi vi tror at I vil være bedre til at påvirke de
unge, end vi som fagforbund alene er i stand til. Vi har også
brug for Jeres fantasi ved tilrettelæggelsen af aktioner m.m.
Derfor vil vi gerne bede Jer komme til et forberedende møde

hvor vi gerne vil drøfte ovenstående med Jer. Mødet finder
sted i

Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund
Uplandsgade 52 A, 2300 København S

Som sagt vil vi gerne høre fra Jer, også selvom I måske er
forhindrede i at møde op netop denne dag. Jeg håber at høre
fra Jer senest torsdag den 17. kl. 13.00.

Med venlig hilsen
~L- ~ATIONSPERSONALETS

~ Hansen
faglig sekretær

FORBUND

Forbundet vil være vært ved et beskedent traktement, så I ik-
ke skal gå sultne herfra, og af hensyn til vore planer beder
vi Jer om at behandle oplysningerne i dette brev med fortro-
lighed.


