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Η Απεργιακή Επιτροπή της Ενωσης Συντακτών, που αποτελείται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους σε όλους τους
χώρους εργασίας, συνήλθε σήμερα εκτάκτως και αποφάσισε να
θέσει τον κλάδο σε αγωνιστική και απεργιακή κινητοποίηση για
να δοθεί άμεση απάντηση στην πρόκληση της εργοδοσίας.
Η Απεργιακή Επιτροπή σε ενότητα και συνεργασία με όλους τους
κλάδους και τις Ενώσεις εργαζομένων στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε.,
που επίσης παρευρέθησαν, θα δώσει την δική της απάντηση στην
άρνηση των Ιδιοκτητών να ικανοποιήσουν δίκαια και απολύτως
λογικά αιτήματα των εργαζομένων, τη στιγμή που συσσωρεύουν
υπερκέρδη έχοντας μετατρέψει το χώρο του Τύπου και των Μ.Μ.Ε.
σε σουπερμάρκετ προσφορών, τους εργαζομένους σε πληρώματα
γαλέρας και έχουν εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής της κοινής
γνώμης με την άκρατη εμπορευματοποίηση.
Οι Ελληνες δημοσιογράφοι θα αγωνιστούν με όλα τα μέσα για να
ανατρέψουν αυτές τις φθοροποιές σχέσεις, υπερασπιζόμενοι την
αξιοπρέπεια και τις αρχές της έντιμης δημοσιογραφίας, το
δικαίωμα στην ενημέρωση και το εισόδημά τους. Το πρωτόκολλο
που υπογράψαμε με τις Ενώσεις των άλλων εργαζομένων στον Τύπο
θα το τιμήσουμε. Η Ενωση των Ιδιοκτητών οφείλει να
ικανοποιήσει τα αιτήματά μας προς το συμφέρον όλων και να
προσέλθει σε μια έντιμη διαπραγμάτευση.
Αξιώνουμε να πάψει η απαράδεκτη κατάσταση που έχει ως
αποτέλεσμα από το 1981 μέχρι σήμερα κανένα θεσμικό αίτημα του
κλάδου να μην έχει γίνει αποδεκτό και να μην έχει
ικανοποιηθεί.
Τους προτείνουμε:

α)Κοινά αποδεκτές και υποχρεωτικές αρχές δεοντολογίας, ώστε να
ανακτήσει ο Τύπος την αξιοπιστία του.
β)Τη διασφάλιση όρων αμοιβής και εργασίας που θα αποτρέπουν
την μεταβολή των εργασιακών σχέσεων εις βάρος των εργαζομένων.
γ)Τον έλεγχο των προσλήψεων και απολύσεων για την αντιμετώπιση
της ανεργίας που συνεχώς διογκώνεται.
δ) Την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την
εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και τη βελτίωση των όρων και
συνθηκών εργασίας γενικότερα και
ε)Την άμεση λήψη μέτρων που αφορούν στους όρους εργασίας των
τόπων διακίνησης του Τύπου.
Τους προτείνουμε ακόμη:
α)Αυξήσεις αποδοχών που θα διασφαλίζουν το πραγματικό εισόδημα
των εργαζομένων στον χώρο του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. και θα
αναπληρώνουν τις απώλειες του εισοδήματος από τη μακρόχρονη
συμπίεση των αποδοχών μας.
β)Την αναπροσαρμογή των καταβαλλομένων επιδομάτων και την
επέκτασή τους που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες εργασίας.
Συνάδελφοι, οι ώρες είναι κρίσιμες. Η απειλή είναι άμεση.
Διακυβεύεται και το παρόν και το μέλλον του Τύπου και των
Μ.Μ.Ε., καθώς και των εργαζομένων σε αυτόν.
Σύσσωμος ο κλάδος δεν θα το επιτρέψει.

