
omme trusler fra
cDonald's

Det, der skulle have været en
{ast-food sag, er blevet en slow-
{ood sag. Hamburgerkæden
McDonald's, der lever af fast-
{ood, hurtig mad, truede for
godt ti uger siden med at
indbringe spørgsmålet om
8amvirkets konflikt som
hastesag for Arbejdsretten,
men intet sker
M Niels Plaschke
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af de sympatikonflikter, der nu duk-
ker op i horisonten. Virksomheden
mener, at reglerne for varsling af ho-
vedkonflikten ikke er overholdt, og
at konflikten derfor - hvis den over-
hovedet er lovlig, ikke kan danne
grundlag for sympatikonflikter.

LO støtter
Aktionerne mod McDonald's bør
også ulovliggøres fordi forbundene,
Samvirket og LO ikke har nogen
støtte blandt" de ansatte, mener

"McDonald'sder som en af sine vig- McDonald's. Brevet fra restauratø-
tigste regler har hurtig levering af " rernes advokat, Paul Neale, slutter
hurtigmad, fast-food, kan slet ikke ,derfor:» ... førstkommende torsdag
finde sine egne ben. Normalt har at indbringe sagen for Arbejdsretten
virksomheden en række manualer, som en hastesag.« Brevet er dateret
der deltaljeret beskriver, hvordan og den 7. oktober. '
hvor hurtigt maden skal laves. Men i LO var klart enig med Samvirket
spørgsmålet om at få Samvirket i, at konflikten er lovlig og noget lig-
haste indkaldt i Arbejdsretten er der nende må være gået op for McDo-
ingen godkendt manual. Den gang nald's. Firmaet" har tilsyneladende
fast-food McDonald's truede med at opgivet at få dømt konflikten ulovlig,
præsentere for Arbejdsretten, er for da Paul Neale aldrig har fået ind-
længst blevet uspiselig. sendt sagen til Arbejdsretten.
Det McDonald's frygter, er ikke McDonald's trussel er imidlertid

Samvirkets konflikt, men følgerne blevet anvendt af Dansk Arbejdsgi-

. verforening til at hævde, at sympati-
konflikter vil være ulovlige.
Dette synspunkt er ligeledes af-

vist af LO, der klart støtter, at sym-
patikonflikterne kan fortsætte og
udbygges. Dansk Arbejdsgiverfor-
ening har da heller ikke foretaget
sig noget siden. Det skal bemærkes,
at Samvirkets arbejdsgivermodpart,
AHR, Arbejdsgiverforeningen af Ho-
teller og Restauranter, offentligt har
støttet kravet om en overenskomst
med fast-food kæden.
Sympatikonflikterne forberedes

derfor ufortrødent videre.

Landstræner Sepp Piontek og ham-
burgerklovnenRonald McDonald
var blandt de, der hånede nordiske
arbejderes rettigheder, da Ernst Kier
åbnede sin McDrive ved Rosengårds-
centret i Odense. Få sekunder etter
Piontek havde foretaget den officielle
indvielse, ved at klippe en silkesnor
- udspændt mellem to flagstænger
med dannebrog~flag - over, væltede
den danske nations symboler.
Foto: Kurt Hardi.
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