
McDonald's

Dette er en af de ledere, der -når den læses - forhåbentlig ikke længere er
dagsaktuel. Siden dette skrives, er der måske indgået en overenskomst med
McDonald's.
Konflikten mod McDonald's skal ikke ses som et spørgsmål om nogle få

hundrede ansattes lyst til at få en overenskomst eller ej. Det er hele fag-
bevægelsens velerhvervede rettigheder til at være medbestemmende, når
løn- og arbejdsvilkår skal fastlægges, der i sidste ende står på spil. Kan
McDonald's køre på frihjul, hvorfor så ikke resten af arbejdsmarkedet?
Og kommer det dertil, betyder det, at fagbevægelsen kun vil spille en under-
ordnet rolle, og hvem forestiller man sig så skal sikre opretholdelsen af den
velfærdsmodel, der gør Danmark til et af de' mindst ringe lande at leve i?
Hele McDonald's og deres over 10.000 restauranter i verden hviler på en

grundopfattelse, en ideologi, hvorefter kun arbejdsgiveren skal bestemme,
hvordan den enkelte ansattEis løn- og ansættelsesvilkår skal se ud. En ideo-
logi, der passer fint ind i det samfund, der har været præget af mange år
med Eeagan, Thatcher og deres fans Ned roret, men passer dårligt ind i det
danske velfærdssamfund, hvor fagbevægelsen har stået som garant for, at
fanden ikke tager de sidste.
Rundt omkring i verden, herunder USA og mange steder i Europa, er

fagbevægelsen i de senere år blevet presset i bund. Grundene er mange,
herunder virksomhedernes stigende internationalisering, servicebrancher-
nes større andel af erhvervslivet på bekostning af den traditionelle fremstil-
lingsindustri og højrebølgens opsving. - Et klima, der tilskynder de inter-
nationale virksomheder til at se stort på medarbejdernes indflydelse på
, egne vilkår, og især giver virksomheder inden for serviceområdet rige mu-
lighe9-er,fordi fagbevægeisen - set i et internationalt perspektiv - altid har

" stået svagere her end på andre områder.
Dette perspektiv skal med, riår konflikten vurderes. Den amerikanske

burgerkoncern og dens danske repræsentanter ved det også godt, selvom de
gerne vil have det til at se ud afnoget andet. Med i billedet skaljo også, at de

I

øvrige burgerkæder i Danmark har overenskomst.
Derfor er Samvirket og hele LO og dermed fagbevægelsen i konflikt med

den multinationale burgergigant McDonald's. Derfor bruges så meget krudt
på et mindre antal burgerbarer i Danmark.


