Δελτίο τύπου για την επιστολή
αλληλεγγύης που απέστειλε η
ΕΣΗΕΑ προς τις ελβετικές
Ενώσεις Impressum & Syndicom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή την επισήμανση
της ΕΟΔ για τις ολέθριες συνέπειες της πρωτοβουλίας “No
Billag” στο δημόσιο και ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της
Ελβετίας, απέστειλε την ακόλουθη επιστολή αλληλεγγύης προς τις
ελβετικές Ενώσεις, μέλη ΕΟΔ, Impressum και Syndicom:
«Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (EΣΗΕΑ) από το
1914 που δημιουργήθηκε σταθήκαμε πάντα αρωγοί και αλληλέγγυοι
με όλες τις δημοσιογραφικές Ενώσεις της Ευρώπης. Τώρα η ΕΣΗΕΑ
εκφράζει αλληλεγγύη με τις ελβετικές ενώσεις, μέλη της ΕΟΔ,
Impressum και Syndicom, ενάντια στην πρωτοβουλία “No Billag”,
σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα καταβαλλόμενα τέλη για
την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και απαγορεύεται η κρατική
επιδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
H ΕΟΔ μας ενημέρωσε ότι η υιοθέτηση της πρωτοβουλίας στις 4
Μαρτίου 2018 θα έχει ολέθριες συνέπειες για τον ελβετικό
δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα (SRG–SSR), αλλά και τους 34
ιδιωτικούς τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
που θα στερηθούν περισσότερα από 65εκατομμύρια φράγκα.
Κινδυνεύουν να κλείσουν 60 περίπου δημόσια τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά κανάλια καθώς και τοπικά ΜΜΕ, επιπλέον ιδιαίτερα
κινδυνεύουν τα ΜΜΕ

που εκπέμπουν σε μειονοτικές γλώσσες .

Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σοβαρή επισήμανση της ΕΟΔ ότι οι
εργαζόμενοι είναι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες. Λόγω

της πρωτοβουλίας “No–Billag” θα χαθούν άμεσα 4.500 θέσεις
εργασίας δημοσιογράφων και κινδυνεύουν ακόμα 13.500 θέσεις
εργασίας, που συνδέονται έμμεσα με το μιντιακό τομέα.
Η ΕΣΗΕΑ συμμερίζεται την ανησυχία της ΕΟΔ για τις ιδιαίτερα
σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοσιογραφίας, στην
πολυφωνία των ΜΜΕ καθώς και στην πολυμορφία των απόψεων που
εκφράζονται, αλλά και των γλωσσών που εκπέμπονται τα
προγράμματα. Κινδυνεύει η εύρυθμη λειτουργία της ελβετικής
δημοκρατίας. Η ΕΣΗΕΑ μαζί με τις Ενώσεις μέλη της ΕΟΔ στηρίζει
την απόρριψη της πρωτοβουλίας προκειμένου να συνεχιστεί η
δυναμική και ανεξάρτητη λειτουργία του ελβετικού δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού τομέα και να διατηρηθεί o πολυφωνικός
χαρακτήρας του μιντιακού τοπίου».
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