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Yellow-koncernen har i dag, torsdagen 15/4, avslutat förhandlingarna med facket och de anställda, gällande
det åtgärdspaket som varit nödvändigt för företagets vidare överlevnad. Åtgärdspaketet berör cirka 40 anställda i Yellow Register och dess dotterbolag.
Företaget har haft en konstruktiv dialog med både fack och anställda och det har funnits en samsyn parterna emellan om att anpassa företaget till rådande marknad. De neddragningar som görs skall återskapa balansen mellan försäljning och produktion och kommer inte att påverka varken verksamheten eller kunderna.
– Det är med sorg i hjärtat som jag ser dessa 40 mycket lojala och yrkesskickliga människor behöva lämna
företaget, säger Yellow Registers VD, Stefan Balazsi.
Ett av skälen till dessa neddragningar är den rådande konjunkturen. Företaget hade en kraftig tillväxt under
högkonjunkturen. Åren 2006–2008 ökade personalstyrkan med över 40% och omsättningen ökade samtidigt
med 33%.
Basen bland Yellow Registers kunder är små och medelstora företag. I lågkonjunkturens spår går i år flera
tusen företag i konkurs, vilket gör att vi bland många andra drabbas hårt av kundförluster.
I samband med Yellow Registers nedläggningar av säljkontoren i Helsingfors, Stockholm, Oslo och Göteborg har det oundvikliga kommit ifatt företaget. Det vill säga att anpassa produktionen till den minskade
försäljningen.
Det finns även andra – som vi ser det – allvarliga orsaker bakom företagets ekonomiska nedgång. Vi har
inte alltid blivit objektivt behandlade av internets växande skara av diverse bloggare och amatörer som kallar
sig journalister, som får större utrymme än någonsin att sprida en snedvriden bild av sanningen. Övrig media
har i många fall okritiskt vidarebefordrat denna bild. Detta har självklart påverkat företaget kraftigt i negativ
riktning.
En utbildad journalist inledde nyligen ett granskande nyhetsprogram med följande ord:
– Jag kan sitta vid datorn och påstå i princip vad som helst om någon, jag kan gå samman i grupper om tusentals och sprida lögner och rykten och helt förstöra en människas liv. På den här arenan kan vem som helst
agera advokat, åklagare eller polis. Det behöver inte ha någonting med verkligheten att göra.
Dessa ord känns väldigt träffande över hur vi på Yellow Register känner oss behandlade. Tyvärr så påverkas människor av upprepade lögner som sprids i tusental över olika bloggar och forum på internet, och till
slut blir en sanning för människor.
De enda som gynnats av dessa ryktesspridningar är oseriösa aktörer som nyttjat detta till sin fördel genom
att använda detta som ett verktyg för att misskreditera oss hos våra kunder. Detta har som en direkt följd
minskat vår kundstock och bidragit till de neddragningar vi nu tvingats göra.
Tyvärr är de som drabbas hårdast av detta 40 unga, mycket duktiga yrkesmänniskor, som nu tvingas att
lämna oss.
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