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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στα ΜΜΕ
καλεί τις Ενώσεις του κλάδου σε 24ωρη απεργία την προσεχή
Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010. Η απεργία αποτελεί συνέχεια των
κινητοποιήσεων του χώρου μας και αποφασίστηκε μπροστά:
στις γενικότερες εξελίξεις στα ασφαλιστικά και εργασιακά
ζητήματα
στην επιχειρούμενη προσπάθεια επιστροφής σε εργασιακό
και ασφαλιστικό μεσαίωνα
στην εκδηλούμενη με προκλητικότητα και θρασύτητα στάση
της εργοδοσίας που έφθασε σε ορισμένες περιπτώσεις να
προτείνει ακόμα και την κατάργηση των υφισταμένων ΣΣΕ
στις διαπραγματεύσεις για νέες
στις συνεχιζόμενες απολύσεις με ταυτόχρονες προτάσεις
για μειώσεις μισθών, την αντικατάσταση των απολυμένων με

υποαπασχολούμενους και με μαύρη εργασία, με την
εντατικοποίηση, καταργώντας ωράρια και συμβατικές
υποχρεώσεις
την διαπίστωση για την ραγδαία επιδείνωση της θέσης των
εργαζομένων και την μεθοδευμένη απεμπόληση στοιχειωδών
συνθηκών στο δικαίωμα ποιοτικής ζωής, όσο και για την
αδιάλλακτη και προκλητική συμπεριφορά της εργοδοσίας.

Η απεργία της Πέμπτης είναι η πρώτη από σειρά κλιμακούμενων
κινητοποιήσεων στον χώρο των ΜΜΕ με αιτήματα:
Την υπογραφή ΣΣΕ απέναντι
αποσκοπούν την κατάργησή τους

στις

μεθοδεύσεις

που

Την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
Το πάγωμα των απολύσεων και κατοχύρωση όλων των θέσεων
εργασίας (συμβάσεις αορίστου χρόνου-συμβασιούχοι)
Την ουσιαστική ενίσχυση των ανέργων συναδέλφων μας
Το σταμάτημα κάθε συζήτησης για περικοπή των
αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης καθώς και την μείωση
της ποσόστωσης στις απολύσεις.
Να σταματήσει η αποδόμηση του θεσμού της Μεσολάβησης και
της Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Σήμερα, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δέχονται μια πρωτοφανή
επίθεση εν ονόματι μιας οικονομικής κρίσης και την απειλή της
χρεοκοπίας, που προκάλεσαν η κακοδιαχείριση, η σπατάλη η
κερδοσκοπία με την ανοχή και την συνενοχή του πολιτικού
συστήματος. Για να μην πληρώσουμε εμείς την κρίση, όπως
σχεδιάζουν οι εργοδότες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. με
την σύμφωνη γνώμη του πολιτικού συστήματος, είναι αναγκαίο να
αντιμετωπίσουμε με μαζικούς αγώνες και με αποφασιστικότητα
κάθε σχετική μεθόδευση, απαιτώντας μια διαφορετική οικονομική
και αναπτυξιακή πολιτική, που δεν έχει αυτοσκοπό την επιστροφή
σε εργασιακούς Μεσαίωνες και σε συσσίτια ανέργων.

. Η Συντονιστική Επιτροπή τέλος διακηρύσσει την απόφασή της να
προχωρήσει συντεταγμένα με τους εργαζομένους όλης της χώρας
συμμετέχοντας στις απεργιακές κινητοποιήσεις των Τριτοβάθμιων
Εργατικών Οργανώσεων.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

