ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εισήγηση Μανώλη Μαθιουδάκη Προέδρου ΕΣΗΕΑ
στο Μικτό Συμβούλιο της 24ης Νοεμβρίου 2003
ενόψει των απεργιακών κινητοποιήσεων
στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα και την ΕΡΤ
Με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αποφάσισε το Δ.Σ.
διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν.
Για να πετύχουμε τους στόχους μας οφείλουμε να είμαστε όλοι
ενωμένοι. Μια γροθιά.
· Θα υπάρξει έντονη αντίδραση από πλευράς εργοδοτών.
· Γι’ αυτό πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί,
ανυποχώρητοι.
· Να κλείσουμε τ’ αυτιά μας στα παπαγαλάκια που συνεχίζουν να
κελαϊδούν δεξιά κι αριστερά.
· Να κλείσουμε το δρόμο σ’ όσους επιχειρούν με διάφορους
τρόπους την υπονόμευση του δίκαιου αγώνα μας.
· Να απομονώσουμε όσους συναινούν, σιωπούν, ενδίδουν.
Διεκδικούμε όσα από χρόνια μας οφείλουν.
Διεκδικούμε την εφαρμογή των ΣΣΕ από όλους και για όλους μέλη
και μη μέλη.
Διεκδικούμε αυξήσεις που θα βελτιώνουν το επίπεδο ζωής των
σκληρά εργαζομένων συναδέλφων μας.
Δεν κλείνουμε τις πόρτες διαπραγμάτευσης. Αντίθετα τις
κρατάμε ανοιχτές με την αμετακίνητη θέση μας ότι δεν
δεχόμαστε τα ψίχουλα που μας προσφέρουν αλλά ούτε και
αποδοχές ανειδίκευτων εργατών.
Αναμένουμε τις ουσιαστικές προτάσεις τους ακόμα και ένα λεπτό
πριν αρχίσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις.
Διεκδικούμε την εξομοίωση των αποδοχών των εργαζόμενων στη
δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση με εκείνες που προβλέπονται

από τις ΣΣΕ με ΕΙΗΕΑ.
Διεκδικούμε ίση μεταχείριση, διασφάλιση και οριστική
τακτοποίηση του προβλήματος των συμβασιούχων στην ΕΡΤ.
Διεκδικούμε εφαρμογή του ωραρίου και αμοιβές για τα
Σαββατοκύριακα.
Κάνουμε όμως και την αυτοκριτική μας. Το ασφαλιστικό που
προέκυψε ως πρόβλημα αιχμής δημιούργησε ασφαλώς καθυστέρηση
στην εκδήλωση των κινητοποιήσεων.
Ίσως θα μπορούσαμε ταυτόχρονα να κάνουμε και τα δύο. Εσείς θα
κρίνετε αν ήταν στις δυνατότητες οποιουδήποτε Δ.Σ. να
ασχοληθεί παράλληλα με δύο τόσο μεγάλα προβλήματα.
Αρχίζουμε τον απεργιακό αγώνα με βάση το πλαίσιο που έθεσε το
Δ.Σ.
Διεκδικούμε εκείνα που το Δ.Σ. αποφάσισε, όλα όσα υπάρχουν
στις καταγγελίες των ΣΣΕ.
Δεν υπάρχουν δύο ή τρία διεκδικητικά πλαίσια.
Υπάρχει ένα και μόνο. Εκείνο του Δ.Σ. το οποίο γνωστοποιήσαμε
και αναλύσαμε στις συνελεύσεις των εργαζομένων συναδέλφων μας
στους τόπους δουλειάς, στην έκτακτη γενική συνέλευση.
Ήδη κινούμεθα σε ρυθμούς απεργιακού αγώνα. Όλοι μαζί
αγωνιστικά, με ευθύνη θα πετύχουμε τους στόχους μας.
Η επιτυχία της απεργίας δεν είναι μόνο υπόθεση του Δ.Σ. Είναι
δική σας υπόθεση. Είναι υπόθεση όλων μας.
Ας οργανώσουμε λοιπόν τον αγώνα όσο καλύτερα μπορούμε. Στις
ομάδες περιφρούρησης πρέπει να είμαστε όσο γίνεται
περισσότεροι.
Να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για τη συνέχεια, έχοντας
πάντα στο μυαλό μας πόσο σκληρή είναι η εργοδοσία.

