
McDonald's restauratørernes advokat, Paul Neale, i midten, truede for mere
end to måneder siden med at trække Samvirket i Arbejdsretten. Måske har
der ikke været tid til at gå videre med sagen, fordi koncernen havde travlt
med at forberede indvielsen af landets første McDrive i Odense i no~ember,
hvor Neale her ankommer med en række fast-food honoratiores. Foto: Kurt
Hardi.

Finner lægger
. opres pa
McDonald's
Hamburgerkæden i Danmark
må tage de nordiske
arbejderes rettigheder i agt,
siger tillidsmændene på de
finske virksomheder, der
producerer brød og bøffer til
McDonald's

. komst. De fin13keMcDonald's er om-
fattet af overenskomst. Det er til-
lidsrepræsentanter fra to virksom-
heder, der producerer brød og bøffer
til det finske McDonald's, der har
henvendt sig til lederen af den fin-
ske kæde og bedt ham lægge pres på
sine danske kolleger.

- I sin egenskab af administre-
rende direktør for McDonald's i Fin-
land henvendte vi os til Jussi Nur-
mio for at få det finske McDonald's
til at lægge pres på danskerne, så de
danske restauratører også tager
nordiske arbejderes grundlæggende
rettigheder i agt, siger tillidsfolkene
Airi Nummelin og Hannu Parnanen
fra virksomhederne Fazers bageri og

M Niels Plaschke

Den danske boykot af McDonalds'
restauranter er også et anliggende
for andre lande, takket være fast
food-kædens verdensomspændende
virksomhed. Således reagerer den
finske fagbevægelse nu på Samvir-
kets aktiviteter for at få overens-
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LSO, der henholdsvis fremstiller
brød og bøffer til kæden.

Bestrålede
pommes frites
- Eftersom det er os, som tillaver
brød og kød til McDonald's i Fin-
land, er det for os betænkeligt at
være del af en virksomhed, som støt-
ter undertrykkelse af faglige rettig_
heder.

I henvendelsen til den finske
McDonalds' direktør udtrykker de to
tillidsrepræsentanter desuden be-
kymring over de tyrkiske pommes
frites, der kommer til McDonald's i
Finland. Efter de to's oplysninger
tillader Tyrkiet bestråling af kartof-
ler, og importen af McDonalds' POm-
mes frites, hvis de er lavet afbestrå-
lede kartofler, skulle således være i
strid med finsk lovgivning. Også de
pommes frites McDonald's sælger i
Danmark, skulle - så vidt vides -
komme fra 'lYrkiet.

Finnerne er klar
Det finske hotel- og restaurations-
forbund er ved at forberede en om-
fattende sympatikonflikt mod
McDonald's i Finland. Her vil for-
bundet blandt andet opfordre til
boykot, blokere for· nyansættelser,
iværksætte strejke og konflikt mod
leverancerne. Det finske forbund
har drøftet sagen med den øvrige
fagbevægelse.

Den finske arbejdsgiverfor,ening
har ligeledes drøftet sympatikon-
flikterne og har accepteret, at kon-
flikter i denne sag er lovlige. McDo-
nald's i Finland har derimod truet
med at anlægge erstatningssag ved
de civile domstole. Det afgørende er,
at det finske forbund kan vise, at
sympatikonflikten kan påvirke det
danske McDonald's .

Det finske McDonald's er ejet di-
rekte af den amerikanske· moder-
koncern med undtagelse af en en-
kelt forretning. Det samme er tilfæl-
det med det danske moderselskab,
»McDonald's Restaurants (Den-
mark) AIS", der udlejer og bortfor-
pagter forretningerne. En amerika-
ner, vicepræsident Glenn Lynn Coo,
McDonald's System of Europe, Vest-
tyskland, sidder både i den danske
og finske bestyrelse.

Dermed er forbindelsen så tæt, at
det finske forbund vurderer, at det
er muligt at iværksætte sympati-
konflikt trods truslen om erstat-
ningskrav.
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