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Vážení,
Je to pro mě zvláštní způsob, jak vás oslovit. Je to však také mimořádná doba.
Doba, která od nás vyžaduje solidaritu a citlivost. Ale to také vyžaduje, abychom se řídili
pravidly. V Německu jsme viděli, jak byla tato pravidla den ode dne zpřísňována, a to z
jediného důvodu. Stále existuje příliš mnoho lidí, kteří pravidla nedodržují a, kterým je to
jedno! V jiných evropských zemích byla dokonce přijata mnohem přísnější opatření.
Musíme si také uvědomit, že na sociálních sítích se hemží mnoho faktů a že existují falešné
zprávy. A mnozí tomu věří nebo to skutečně přijímají.
Samozřejmě nikdo z nás ne! Nikdo z nás si nedělá zásoby. Jsou to ostatní, ti neznalí.
Proto apeluji na nás všechny: dodržujte prosím všechna pravidla a předpisy vydané vládami v
zemích, kde působíme. To je důležité! Dodržujte pravidla, která chrání každého, chrání
nemocné lidi kolem vás, vaše prarodiče nebo členy rodiny, kteří jsou ohroženi. To jsou slova
německého kancléře. Nejedná se o válku, jde o lidi v našem okolí, takže děsivé obrázky z
Itálie by měly být pro nás varováním. Buďte v solidaritě s ostatními, pomáhejte tam, kde je to
možné, nakupujte s úctou k ostatním a nenechte se uvádět v omyl falešnými zprávami. V
každé zemi existují spolehlivé zdroje informací, ať už jde o média nebo lékařské ústavy.
Využívejte tyto zdroje. Udržujte si chladnou hlavu, držte se faktů. To vy a vaše rodiny
potřebujete.
My jako společnost jsme již před několika týdny museli přijmout nezbytná opatření v Asii,
která nyní implementujeme v Evropě a Severní Americe na srovnatelném základě. Konkrétně
jsme oddělili evropská oddělení a umožnili kolegům pracovat z domova, abychom co nejlépe
využili dostupné prostory, jako například využití zasedacích místností jako prostorů
k odpočinku zaměstnanců během pauzy.
Tato zdravotní krize však také znamená významné zpomalení světové ekonomiky, jehož
důsledky nelze v současnosti předvídat.
Z tohoto důvodu se na nás v této souvislosti vztahují dva základní principy, které jsou úzce
propojeny:
•
•

Ochrana našich zaměstnanců, kterou jsem se již zmínil
Ochrana naší společnosti, abychom vyvázli z této krize s co nejmenšími negativními
dopady, a vytváření nezbytných podmínek pro to, abychom mohli začít znovu.

U posledně zmíněného se v závislosti na okolnostech rozhodneme, jak můžeme a musíme
postupovat. Stav objednávek se v jednotlivých zemích značně liší. V Asii se výrobní kapacity
pomalu navyšují.
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Zpřísnění zdravotních opatření a úplná izolace evropského kontinentu však budou mít také
důsledky pro stav zakázek v Asii. Lokální management vás bude informovat o případných
následcích, bude-li to nutné. To se týká zejména našich kolegů v Malajsii, kde bylo minulý
týden náhle nařízeno uzavření všech postradatelných průmyslových odvětví – tak jako se stalo
v Itálii. Ale tento týden jsme však mohli začít s dodávkami s nejnutnějším minimálním
počtem pracovníků a doufáme, že příští týden budeme moci zahájit normální výrobu.
Zejména proto, že naši zákazníci v jihovýchodní Asii nadále vyrábějí normálně. Mnohokrát
děkujeme našim kolegům na pobočkách, kteří to dokázali díky svému obrovskému úsilí i přes
obtížné podmínky.
Celý automobilový průmysl v Evropě a v regionu NAFTA však přerušil výrobu na dobu 2 až
4 týdnů, i když ne v celé zemi. To vyžaduje od nás diferencovanou odpověď, na které
pracujeme společně. Již bylo učiněno rozhodnutí o zavedení zkráceného pracovního týdne v
lokalitě Niefern na konci dubna, a po týdnu v květnu a červnu. Toto rozhodnutí jsme museli
učinit ještě před příchodem pandemie a to kvůli objednávkám. V současné době koordinujeme
s příslušnými orgány na pobočce Wackersdorf implementaci podobných opatření. Jakmile
bude zřejmé, zda je nutné nastavit další zkrácenou pracovní dobu, obrátím se na kolegy na
těchto dvou pracovištích. Na dalších pobočkách v Evropě, Mexiku a USA není takové
opatření zatím potřeba.
Jak vidíte, v těchto vysoce dynamických podmínkách na trhu jednáme pružně a rychle.
Vyžaduje to hodně od nás všech, od vás všech. Tato zvláštní situace je pro nás všechny nová.
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o svůj názor: Bylo období před touto pandemií. A bude
období po ní, které přinese změněnou normalitu. Myslím, že bychom k tomu měli být všichni
otevřeni.
Děkuji vám všem za váš závazek, za dodržování pravidel, za váš poklid a reflexi. Děkuji za
vaši aktivní odpovědnost a solidaritu. Jdeme touto cestou spolu a společně se těmto
podmínkám přizpůsobíme.
Postarejte se o sebe, svou rodinu a přátele a své spoluobčany.
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