Reactie van Circle Media Group op de oproep van vakbonden, 26 februari 2019
Circle Media Group (CMG) heeft vandaag, via de media, een oproep van verschillende vakbonden
ontvangen, waarin wordt opgeroepen tot 'mobilisatie van Europese werknemers'. CMG erkent
natuurlijk het recht van werknemers om zichzelf te organiseren. De argumenten in deze oproep zijn
echter ongegrond, niet onderbouwd en schadelijk voor onze bedrijven, onze werknemers en ons
management.
Circle Media Group opereert in zeer uitdagende marktomstandigheden, maar doet zaken op een
correcte en duidelijke manier. We erkennen dat sommige van de genomen maatregelen, gezien de
enorme uitdagingen waarmee de Europese grafische industrie wordt geconfronteerd, als pijnlijk zijn
ervaren. Niet ingrijpen is echter geen optie. We delen met de vakbonden dezelfde zorgen over de
toekomst van de grafische industrie en rekenen daarom op het begrip en de bereidheid van de
vakbonden om hierover een dialoog aan te gaan.
Zoals bij de vakbonden bekend maakt de gehele Europese grafische industrie al lange tijd moeilijke
marktomstandigheden door. Zij is daardoor genoodzaakt om voortdurend te blijven herstructureren
om te overleven en de business, inclusief medewerkers, daar waar mogelijk voor de lange termijn te
beschermen. Deze situatie is het gevolg van een voortdurende daling van printvolumes, resulterend
in structurele overcapaciteit en moordende concurrentie en leidend tot reorganisaties, sluitingen en
faillissementen in heel Europa. Dit proces is in 2018 nog eens versneld als gevolg van de verminderde
beschikbaarheid van papier, hetgeen tot snel stijgende papierprijzen heeft geleid, die niet konden
worden doorberekend aan klanten en aan een nog sterkere marktdaling dan in voorgaande jaren.
Circle Media Group heeft als onderneming altijd de wet nageleefd, voldaan aan onze meldings- en
rapportageverplichtingen, hebben onze activiteiten waar mogelijk gefinancierd en zijnde
verplichtingen naar onze medewerkers nagekomen. Daar waar capaciteitsvermindering en ontslagen
onvermijdelijk waren, hebben we altijd op een verantwoorde manier gehandeld volgens lokale
wetten en regels. De ongegronde beschuldigingen van deze vakbonden kunnen echter onze
bedrijfsvoering, de relaties met onze stakeholders en de banen van onze werknemers onder de
huidige moeilijke marktomstandigheden in de grafische industrie verder in gevaar brengen.

