
TIL ALLE ANSATTE I MCDONALDSKopi
pA STRØGET, VESTERBROGADE og NØRREVOLD

-
Vi er nogle tidligere og nuværende ansatte, der mener det er
på tide at der kommer ordnede forhold på VORES arbejdsplads.
DET VIL SIGE, McDONALDS UNDERSKRIVER EN OVERENSKOMST DER
SIKRER VORE L0N- OG ARBEJDSFORHOLD l !

En sådan aftale har Burger King haft i årevis. Kan vi på-
virke McDonalds til at underskrive en overenskomst, vil det
betyde stop for:

- at vi selv skal betale underskud i kassen
- at vi kan tvinges til at tage overarbejde
- at vi alt for ofte er underbemandede
- at vi snydes for betaling for overarbejde
- at vi skal gå med en konstant trussel om
fyring hængende over hovedet

- at vi udsættes for mange arbejdsulykker
En overenskomst vil betyde, at vi kan vælge tillids- og sik-
kerhedsrepræsentanter, der kan varetage vore interesser
overfor McDonalds, og ikke som nu, hvor alt afhænger af den
pågældende managers øjeblikkelige luner.

Vi har derfor kontaktet fagforeningen HRF, som i årevis
har forsøget at skaffe ordnede forhold på McDonalds. Fagfor-
eningen vil ,hvis de nuværende overenskomstforhandlinger med
McDonalds bryder sammen, inden længe gennemføre nye aktioner
for at få McDonalds til at underskrive overenskomst~ For at
det skal lykkes, er det vigtigt at så mange som muligt vil
bakke os ansatte på McDonalds og forbundet op.

Er du interesseret i at høre nærmere, så indsend kuponen
nedenfor i den vedlagte frankerede svarkuvert til fagfore-
ningen. Du binder dig ikke til .noget, og både vi og forbun-
det står 100% inde for at dit navn ikke kommer videre.

Du er også velkommen til at ringe til den person i for-
bundet som arbejder specielt med vore problemer. Han hedder
Regnar Hansen og træffes på tlf. 01 57 14 00, lokal 34.

Med venlig hilsen
DET ORGANISEREDE McDONALDS-PERSONALE

------------------------- KLIP HER -------------------------
JA, jeg vil gerne deltage i et informationsmøde
hvor vi kan drøfte en eventuel konflikt mod
McDonalds og eventuelt medlemsskab af
fagforeningen.
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