Aan de werknemers van Carrefour

Wat zal er deze week gebeuren?
Deze week zouden de OR’s van Carrefour woensdag moeten plaatsvinden. We
zeggen “zouden moeten plaatsvinden” omdat de directie in feite niet van plan is
om beide OR’s samen te roepen, maar enkel bepaalde Market‐
vertegenwoordigers wil uitnodigen.
Waarom willen wij absoluut dat beide OR’s samenkomen ?
We denken nog steeds dat zowel de hypermarkten als de supermarkten geïmpacteerd zullen
worden door uw transformatieplan. We kunnen ons immers maar moeilijk voorstellen dat de
digitalisering zich enkel in de hypers zou laten voelen. Zo is het ook denkbeeldig dat de opening
van 30 franchises dit jaar nog en van 70 drives geen invloed zal hebben op de resultaten van de
supermarkten.
Sommige zure geesten, onder meer bij de directie, zullen jullie proberen wijs te maken dat wij jullie
in de steek laten door de zaak op de lange baan te schuiven en de OR te boycotten.
Neen! Wij willen gewoonweg een toekomst voor iedereen bij Carrefour : geen sluiting, geen
winkelverkleiningen en een ambitieus commercieel plan dat de tewerkstelling op lange termijn
duurzaam maakt. Geen zoveelste episode van een eindeloze herstructurering! Er zijn alternatieven
mogelijk, maar de directie moet de nodige tijd nemen en bereid zijn om ze samen met ons uit te
werken. Denken dat de supermarkten hier niet bij betrokken zijn, is een illusie. Zij komen ook nog
aan de beurt. Het is best dat we dit nu al weten en solidair zijn. Hypers en supers voeren dezelfde
strijd!
Intussen, als bewijs van onze inzet in dit dossier, hebben jullie vertegenwoordigers in de OR al tal
van vragen gesteld.

Donderdag in Massy
Donderdag trekken jullie afgevaardigden naar Massy (ten zuiden van Parijs, de plek waar de
centrale diensten van de Groep Carrefour gevestigd zijn). Wat gebeurt er die dag ? Force Ouvrière,
de meerderheidsvakbond bij Carrefour Frankrijk, heeft een dag van algemene mobilisatie
georganiseerd. Wij zullen hier aan deelnemen om meerdere redenen: ten eerste zijn wij solidair,
wij maken dezelfde herstructurering mee. En ten tweede weten we maar al te goed dat de
beslissingen in Parijs worden genomen en niet in Evere. Zoals het spreekwoord luidt, “Als het
regent in Parijs, druppelt het in Evere…”
De BBTK laat de Belgische werknemers echter niet in de steek : donderdag ligt ons hart in Parijs,
maar vrijdag zullen we aan jullie zijde staan om jullie de resultaten van de OR’s (als deze hebben
kunnen plaatsvinden) en de boodschap mee te delen die de directie van de Groep Carrefour ons
wilde meegeven.

Blijft gemobiliseerd en luister naar je SA’s.
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