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Η ΔΟΔ καταδικάζει τις περικοπές θέσεων εργασίας στο BBC
και επαναφέρει την εκστρατεία για τις αξίες στην υπηρεσία του
δημόσιου συμφέροντος σε παγκόσμια κλίμακα
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Η ΔΟΔ προειδοποιεί ότι η απώλεια περισσοτέρων από 6.000 θέσεων
εργασίας στο BBC θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το
ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Επισημαίνει ότι θα δοθεί μάχη όχι μόνο
στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.
Ο Αϊνταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, δήλωσε ότι οι
έντονες πιέσεις που ασκούνται από πολιτικούς και οικονομικούς
παράγοντες έχουν φέρει το BBC στο χείλος του γκρεμού. Οι
περικοπές που προτείνονται έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Η
μάχη για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του BBC είναι ένας αγώνας
που θα δοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αγώνας αυτός αφορά την
ποιότητα και τις αρχές που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον στο
τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
Συνδικαλιστές από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο (από την Ελλάδα
συμμετείχαν ο κ. Ν. Μεγγρέλης, μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΔΟΔ και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
και ο κ. Μ. Βοϊτσίδης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΟΔ και μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜΘ) συναντήθηκαν στη Βαλτιμόρη
των Η.Π.Α. το περασμένο Σαββατοκύριακο και συμφώνησαν ότι οι
απειλές, που στρέφονται εναντίον της δημόσιας ραδιοφωνίας και
τηλεόρασης στην Ιταλία και τη Βρετανία, θα αντιμετωπισθούν σε
παγκόσμιο επίπεδο. Μόλις χθες επιβεβαιώθηκε από το BBC ότι θα
υπάρξουν περικοπές της τάξης του 20% σε διοικητικό επίπεδο,

στο πρόγραμμα και σε δημοσιογραφικό επίπεδο.
Η ΔΟΔ πιστεύει ότι οι απώλειες των θέσεων εργασίας στο ΒΒC και
η πώληση ορισμένων τομέων σε εμπορικές εταιρίες έρχονται
ύστερα από έναν ταραγμένο χρόνο, όπου ο σταθμός δεχόταν
πιέσεις από την κυβέρνηση για τον ανεξάρτητο τρόπο με τον
οποίο κάλυψε το θέμα του πολέμου στο Ιράκ ενώ παράλληλα, οι
εμπορικοί ανταγωνιστές αμφισβητούσαν την ανανέωση του
καταστατικού αλλά και τα έσοδα λειτουργίας του οργανισμού.
“Ο κλοιός των εχθρών σφίγγει ολοένα περισσότερο γύρω από το
BBC”, δήλωσε ο Γουάιτ, “θέλουν να γκρεμίσουν το
ραδιοτηλεοπτικό φορέα που ξεχωρίζει από όλα τα ποιοτικά ΜΜΕ
του κόσμου. Οι περικοπές αυτές δεν θα αποτρέψουν την κριτική,
όμως θα έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του φορέα και τη
μείωση της ποιότητας του έργου που συντελείται”.
Η ΔΟΔ έχει θέσει την κρίση στο BBC ως το πρώτο θέμα της νέας
επιτροπής για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα που δημιουργήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Τον περασμένο
Ιανουάριο, η ΕΟΔ εξέδωσε διακήρυξη για την υπεράσπιση των
αρχών δημόσιου συμφέροντος στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Η
Ομοσπονδία επίσης στηρίζει την Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων, που
είναι το μέλος της στην Βρετανία και η οποία καταδίκασε τις
περικοπές στο BBC.
Στη συνάντηση της Βαλτιμόρης οι ενώσεις μέλη από τις Η.Π.Α.
συμφώνησαν να υπάρξει μια κοινή πολιτική με την οποία θα
επαναφέρουν την εκστρατεία για την ποιότητα στα
ραδιοτηλεοπτικά σε παγκόσμια κλίμακα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα που στις Η.Π.Α.
ξέσπασε το σκάνδαλο για την κυβερνητική προπαγάνδα που
χρηματοδοτούσε βιντεοσκοπημένα προγράμματα και τα οποία
προέβαλλαν ως ειδήσεις τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως
το FOX και το ABC.
Ο Αϊνταν Γουάιτ δήλωσε ότι ο συνδυασμός πολιτικής
παραπληροφόρησης με περικοπές στο συντακτικό προσωπικό έχει
συντριπτικά αποτελέσματα για το συντακτικό επίπεδο. Θεωρεί ότι
ήταν αναπόφευκτο το θέμα που προέκυψε στις ΗΠΑ με την
προπαγάνδα που εμφανιζόταν ως ειδήσεις, ιδιαίτερα όταν η

ειλικρίνεια στα ΜΜΕ παραγκωνίζεται από την παραπληροφόρηση και
τα εμπορικά συμφέροντα. Για αυτό το λόγο η εκστρατεία για τη
διάσωση του BBC και τον τερματισμό της πολιτικής επιρροής στα
ΜΜΕ της Ιταλίας είναι τόσο σημαντική”.

