


McDonald's og Samvirket
for.handler stadig om
overenskomst, men der er
fortsat uenighed parterne
imellem på afgørende punkter.
Eksempelvis kræver
McDonald's, at
overenskomsten skal være
uopsigelig til år 2019

M Niels Plaschke

Både Samvirket og McDonald's har
nu udarbejdet samlede forslag til
overenskomster, og forslagene er nu
ved at blive sammenarbejdede. Det
er umuligt at forudsige, hvad det en-
der med, vurderer Samvirkets for-
mand, Bent Moos, men der er sket
fremskridt i forhandlingerne.
McDonald's ,hovedkoncern delta-

ger nu direkte i forhandlingerne, da
lederen af kædens nyoprettede kon-
tor for Norden, Bob Franke, spiller
en afgørende rolle ved forhandlings-
bordet. Bob Franke skal lede virk-
somhedens ekspansionsplaner i
Norden de kommende år. Parterne
er enige om, at en overenskomst skal
omfatte alle nuværende og kom-
mende forretninger i Danmark.
I forbindelse med en række de-

monstrationer mod forsøg på at
bryde LO-blokaden mod McDonald's
butiksudvidelse ind i Scala på Ve-
sterbrogade i København truede
McDonald's med at afbryde forhand-

~ En talstærk politistyrke med hunde
bidrog til en helt unødig optrapning
af den faglige .aktion mod Mc-
Donald's og anholdt fire personer på
fortovet uden for forretningen på
Vesterbrogade. Foto: Nana Rei-
mers/2. maj.
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lingerne. Truslen blev ikke ført ud i
livet, da parterne mødtes igen nogen
tid efter demonstrationen for at af-
tale rammerne for de videre for-
handlinger.

En udfordring
Blokaden mod udvidelsen ind i
Scala betød, at byggeriet blev ind-
stillet, men efter Scalas officielle
indvielse 9. marts satte McDonald's
en række mindre selvstændige
håndværkere i gang med at fuldføre
byggeriet. . Derved valgte Mc-
Donald's bevidst at udfordre hele
den danske fagbevægelse ved at for-
søge' at bryde den lovlige LO-blo-
kade.
Den københavnske fagbevægelse

reagerede med demonstrationer, og
situationen kulminerede den 17.
marts, hvor en række bygningsar-
bejdere gik ind på byggepladsen for
at tale med de selystændige hånd-
værkere. Demonstrationen med-
førte, at McDonald's tilkaldte poli-
tiet og gik frem i pressen med på-
standen om, at der var sket hær-
værk og fremsat trusler.

Under pres
Det, der skete, var, at der blev fjer-
net en tynd støvVægfor at få adgang
til byggepladsen. Umiddelbart efter
bygningsarbejdernes besøg på byg-
gepladsen anholdt politiet fire per-
'soner på fortovet uden for Mc-
Donald's, da de ikke fjernede sig
hurtigt nok fra stedet.
På denne baggrund valgte Scalas

ledelse at tvinge McDonald's til
straks at stoppe byggeriet. Scala
skiftede låsene til byggepladsen ud,
så McDonald's ikke kunne få ad-
gang, og samtidig gav man Mc-
Donald's en frist til at få løst proble-
merne med fagbevægelsen. Hvis
problemerne ikke blev løst inden for
fristen, ville Scala sætte McDonald's
ud af bygningen. Dette skete 30.
marts. McDonald's fik med fogedens
hjælp atter adgang til byggepladsen.

NNF vandt
Til trods for alle disse problemer for-
handles der altså stadig om en over-
renskomst for området. Parterne var
meget tæt på en løsning forud for
aktionen mod byggepladsen i Scala.
Sideløbende med disse forhand-

linger kom afgørelsen i en arbejds-
retssag om en af sympatikonflik-
terne mod McDonald's. SALA, Sam-
menslutningen af Landbrugets
Arbejdsgiverforeninger for Mejeri-
brugets Arbejdsgiverforening, havde
indklaget NNF, Nærings- og Nydel-
sesmidddelarbejder Forbundet for at
have iværksat en overenskomststri-
dig sympatikonflikt. NNF har eta-
bleret konflikt mod Esbjerg-mejeriet
Mathildes produktion af milk-sha-
kes til McDonald's. SALA tabte sa-
gen.
På nuværende tidspunkt, hvor alt

kan ske i forhandlingerne, har 12
LO-forbund iværksat sympatikon-
flikt på forskellige områder.

En
udfordring
Forhandlingerne om en overens-
komst følges med interesse i den In-
ternationale Union af ~evneds- og
Nydelsesmiddelarbej derforbund,
IUL. I en kommentar til McDonald's
forsøg på at bryde den faglige boykot
af byggeriet i Scala siger IUL's ge-
neralsekretær Dan Gallin blandt
andet:
- Hele problemet kunne have

været løst uden vanskeligheder, om'
bare McDonald's havde optrådt på
en ansvarsfuld og realistisk måde. I
stedet forværrer man den i forvejen
meget alvorlige situation. McDo-
nald's udfordrer faglige rettigheder i
hele Danmark. Det er åbenbart, at
hensigten er at skabe et ideologisk
klima, som ikke har noget med salg
af hamburgere at gøre.
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