McDonalds och Irakkriget
McDonalds stöd till USA:s krig i Irak är ett verkligt ”Bloody Meal”
Världens största hamburgerkedja stöder
aktivt världens i särklass största och
mäktigaste krigsmakt. "Vi har så många
gemensamma värde ringar med militären.
Därför vill vi nu visa att vi uppskattar den
amerikanska armén", lyder McDonalds
officiella motivering”
Det är i ett pressmeddelande från den 7 mars som
McDonalds i USA meddelar, att företaget ingått
ett avtal med "America Supports You". Det är en
propagandaorganisation, som startats och drivs av
Pentagon och USA:s försvarsdepartement, i syfte
att få amerikanerna att stödja den armé, som dag
efter dag begår nya krigsförbrytelser i Irak och
Afghanistan. Fler och fler soldater kommer hem
i liksäckar och nu deserterar tusentals från USAarmén. Därför anser Pentagon att man måste
bättra på USA-arméns dåliga rykte. Det behövs
nämligen många fler soldater för att klara av
de pågående ockupationerna och för att kunna starta de nya krig Bushadministrationen planerar för.
- Vi vill vara säkra på att våra trupper vet att våra kunder och amerikanerna står bakom dem, säger
Mike Donahue, vice president för McDonalds kommunikations- och kundavdelning i en intervju med
US Armys nyhetsbyrå.
- Vi har så många gemensamma värderingar med militären. Därför vill vi nu visa att vi uppskattar den
amerikanska armén. Pliktkänsla, hårt arbete, träning och samarbete är värderingar våra anställda ska
lära för att arbeta hos McDonalds. Värderingar som går igen hos militären, fortsätter Mike Donahue.
Svenska McDonalds har ingen kommentar. De vill inte heller berätta hur mycket de betalar till
huvudkoncernen i USA. Men en försiktig uppskattning är att de betalar ca 200 miljoner till McDonalds
i USA. Tänk på att du direkt stöder USA:s brottliga krig i Irak varje gång du äter på McDonalds.

Bojkotta McDonalds! USA ut ur Irak!
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