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Næsten 1200, der på den ene
eller anden måde har fået
Samvirkets folder, der
opfordrer til at boykotte
McDonald's, i hånden, har
ønsket at være med i
lodtrækningen om de flotte
T-shirts med den tissende
hund

Interessen har været helt overvæl-
dende, og kan kun betegnes som en
kæmpesucces. Næsten 1200 har rea-
geret på Samvirkets opfordring til at
være med i konkurrencen om at
vinde de flotte T-shirts med den tis-
sende hund, som er McDonald's-
konfliktens logo.

Sådan kan resultatet gøres op ef-
ter at de mange aktivister siden
starten på boykot-aktionen, har
spredt i tusindvis af folderen - først
og fremmest foran McDonald's for-
retninger i Danmark, men også gen-
nem fagforeninger, skoler og ung-
domsskoler og -klubber, hvor Sam-
virket fortæller om baggrunden for
boykot-aktionen.

Samtidig med løsningerne har
mange udtrykt forståelse og glæde
over, at der var nogen, der ville
kæmpe for de unges sag. »1gør s'gu
et fedt arbejde« skriver en, mens en
anden mener, det er en »skide fed
kampagne«.

For at 3 kuverters 25.000 læsere
også skal have en chance for at er-
hverve sig en T-shirt, bringer vi her
konkurrencen. Løsningen skal sen-
des til Hotel- og Restaurationsperso-
nalets Forbund, Uplandsgade 52 A,
2300 København S, hvorefter du vil
deltage i lodtrækningen om fire
T-shirts.

Vind en
»boykot

McDonald's
T-shirt«

(den med hunden)

Udfyld nedenstående kupon om, hvordan det er at arbejde for McDonald og
indsend den til: Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund, Uplandsgade
52A, 2300 S. Svarene er meget ligetil, så opgiv ikke!

Blandt de rigtige løsninger trækker v,i4 vindere hver måned
(så længe, der er konflikt).

klip her .

Ja: Nej:

Får personalet overarbejdstillæg

Får personalet betaling for mistede fridage

Får personalet et fast antal arbejdstimer

Får personalet en fast garanteret minimumsløn

Har personalet opsig.varsel de første 12 uger

Har personalet ret til at forhandle løn

Har personalet ret til at ytre sig frit til alle

Har personalet ret til at vælge tillidsmand ."

Bevarer personalet allerede givne tillæg

Kan McDonald's lide fagforeninger

Er vores hund populær hos McDonald's

Må personalet selv sætte opslag op

Navn -----,- _

Adresse _

Post nr. og by _

T-Shirt: small D medium D large D
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