Απεργούμε δεν επαιτούμε…
——————————————
Απόφαση – πλαίσιο
της συνέλευσης – συγκέντρωσης
της ΕΣΗΕΑ
——————————————

Οι δημοσιογράφοι δε ζητούν εξαιρέσεις, απορρίπτουν, όπως και
όλη η κοινωνία, το νομοσχέδιο με τις ισοπεδωτικές διατάξεις
για το Ασφαλιστικό. Είναι αποφασισμένοι να δώσουν ξεκάθαρη
αγωνιστική απάντηση με απεργιακές κινητοποιήσεις σε ένα
πρόγραμμα δράσης μαζί με όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.
Αυτό υπογραμμίζεται στο ψήφισμα της χθεσινής έκτακτης
συνέλευσης – συγκέντρωσης των μελών της ΕΣΗΕΑ, στο οποίο
αναφέρεται ότι:
Α. Συγκροτείται διευρυμένη απεργιακή επιτροπή, η οποία θα
οργανώσει τους συναδέλφους στους χώρους εργασίας και θα
προωθήσει τις θέσεις της ΕΣΗΕΑ σε εφημερίδες, σε τηλεοπτικούς
σταθμούς, σε ιδιωτικούς και δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς,
στο ειδησεογραφικό διαδίκτυο, στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ, στη ΓΓΕΕ και
στα Γραφεία Τύπου.
Β. Η συνέλευση – συγκέντρωση αποφασίζει ότι σε περίπτωση
κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, μπαίνει σε εφαρμογή
συγκεκριμένο πρόγραμμα με απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας
μέχρι την απόσυρσή του.
Γ. Την αξιολόγηση είναι βέβαιο ότι την κάνει η κοινωνία στους
δρόμους, στα συσσίτια και στα μπλόκα και οι δημοσιογράφοι μαζί

με όλους.
Στο ψήφισμα αναφέρεται αναλυτικά ότι:
Η έκτακτη συνέλευση – συγκέντρωση της ΕΣΗΕΑ διαπίστωσε
ότι το προσχέδιο της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό
επιδιώκει, στην ουσία, την κατάργηση του θεσμού των
Συλλογικών Συμβάσεων και της μισθωτής εργασίας και τη
μετατροπή του δημοσιογράφου σε έμπορο και πλασιέ
ειδήσεων.
Στο λεγόμενο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο οι δημοσιογράφοι που
είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ, ως
μισθωτοί
εντάσσονται
στο
νέο
φορέα
ως
αυτοαπασχολούμενοι.
Το προσχέδιο Κατρούγκαλου, αλλά και οι θέσεις του υπουργείου,
όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στις συναντήσεις, που έχουν γίνει
μέχρι τώρα, αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι πρόθεση του
υπουργείου είναι η μετατροπή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σταδιακά σε Ταμείο
αυτοαπασχολουμένων.
Αυτό σημαίνει ότι:
1. Ο ι δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι μ ε α υ τ ό τ ο ν τ ρ ό π ο χ ά ν ο υ ν τ η
δημοσιογραφική τους ιδιότητα, διότι καταργείται η σχέση
που προβλέπει η ΣΣΕ με τον εργοδότη με κατοχυρωμένο,
όμως, τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, που
διασφαλίζει την ανεξαρτησία του συντάκτη.
2. Κ α τ α ρ γ ε ί τ ο σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό δ ι κ α ί ω μ α κ α ι τ ι ς
δημοσιογραφικές Ενώσεις.
3. Οδηγεί σε πλήρη χειραγώγηση της ενημέρωσης, καθώς ο
αυτοαπασχολούμενος, με το νομοσχέδιο, υποχρεώνεται σε
εμπορική σχέση και συναλλαγή με τους εκδότες και τους
καναλάρχες και με τον τρόπο αυτό η είδηση γίνεται
εμπόρευμα, που μόνο την ελευθερία της έκφρασης δεν
υπηρετεί.
Η συνέλευση – συγκέντρωση επιβεβαιώνει ότι:

Η πάγια θέση της ΕΣΗΕΑ και όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων
είναι πλήρη εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα για
όλους τους δημοσιογράφους χωρίς την παραμικρή παρέμβαση στον
πυρήνα της ιδιότητας και της αυτονομίας.
Αυτό, άλλωστε, εξυπηρετεί και η λειτουργία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που
πρέπει να επανέλθει στις γραμμές του 2012, πριν τη βίαιη
αποκοπή ορισμένων κλάδων ασφαλισμένων.
Στο ερώτημα που ορισμένοι προβάλλουν για την ένταξη ή μη των
ΔΠΥ στα δημοσιογραφικά Ταμεία η απάντηση της Συνέλευσης είναι:
ΝΑΙ, αλλά με μισθό (δώρα και άδεια) και πλήρεις ασφαλιστικές
καλύψεις όπως των μισθωτών. Όχι σε εργαζόμενους και
ασφαλισμένους δύο ταχυτήτων. Να γίνουν τα «μπλοκάκια» μισθωτοί
και όχι οι μισθωτοί εργαζόμενοι με «μπλοκάκια».

Η Γενική Συνέλευση επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι
προϋπόθεση της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής λειτουργίας είναι η
αυτονομία και η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών Ταμείων των
εργαζομένων στα ΜΜΕ και των πόρων τους.
Τα δημοσιογραφικά Ταμεία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Αντίθετα, παρά τα εκατομμύρια
που τους οφείλει το Δημόσιο από το ΙΚΑ, τα δομημένα ομόλογα,
τη διαδοχική ασφάλιση και την ΕΡΤ, συνεισφέρουν και στα
δημόσια έσοδα.
Το αγγελιόσημο αποτελεί κατάκτηση και δεν είναι προνόμιο, όπως
επιδιώκουν να το εμφανίσουν κάποιοι για να προκαλέσουν
κοινωνικά αντανακλαστικά εναντίον των εργαζομένων στα ΜΜΕ.
Τα δημοσιογραφικά Ταμεία και οι δημοσιογραφικές Ενώσεις είναι
αδιαπραγμάτευτη ζώνη ανεξαρτησίας και διασφάλισης για την
ελευθερία της έκφρασης, τις ΣΣΕ και το δικαίωμα της κοινής
γνώμης για υπεύθυνη ενημέρωση.
Απέναντι σε αυτό τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης και των

εργοδοτών που εξυπηρετούνται από τέτοιου είδους σχεδιασμούς
και μεθοδεύσεις ο δημοσιογραφικός Κλάδος απαντά υπεύθυνα,
τεκμηριωμένα και με αγωνιστικές πρωτοβουλίες και
κινητοποιήσεις.
Στο τελικό ψήφισμα της συνέλευσης – συγκέντρωσης ενσωματώθηκαν
και δύο ακόμη ψηφίσματα που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση.
Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της COSCO.
Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης και συλλαλητήριο για το
προσφυγικό στις 19 Μάρτη.

