ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
Οι δημοσιογράφοι στον Τύπο, στα Πρακτορεία Ειδήσεων, στα
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, στο Υπουργείο Τύπου ξεκινούν τις
απεργιακές κινητοποιήσεις τους αποφασισμένοι να υπερασπιστούν
το ιερό δικαίωμα της κοινής γνώμης στην πολυφωνική και
αντικειμενική ενημέρωση και να αγωνιστούν για τις πάγιες
θεσμικές διεκδικήσεις τους που εξασφαλίζουν την δημοσιογραφική
ανεξαρτησία.
Η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει με δυσπιστία και επιφύλαξη την
ενημέρωση που παρέχουν τα ΜΜΕ και η ευθύνη γι’ αυτό βαρύνει
τους ιδιοκτήτες τους.
Οι δραματικές, κατά τα τελευταία χρόνια, αλλαγές στον χώρο της
ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την επιμονή της εργοδοτικής
πλευράς να αρνείται πεισματικά την ικανοποίηση θεσμικών
αιτημάτων των δημοσιογράφων και όλων των εργαζομένων στον Τύπο
και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μας υποχρεώνει να
υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας και να καταφύγουμε στο έσχατο όπλο
αντίδρασης: Την απεργία.
Η ενημέρωση αποτελεί πολύτιμο αγαθό στην υπηρεσία του λαού και
εξασφαλίζεται με την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της
έκφρασης,
την
ελευθεροτυπία,
την
πολυφωνία,
την
αντικειμενικότητα. Αλλά οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων
καθιστούν όλο και δυσκολότερο το έργο των δημοσιογράφων.
Η γιγάντωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο
των ΜΜΕ, η ταυτόχρονη εξάπλωσή τους σε άλλους επιχειρηματικούς
τομείς, η μετατροπή των εφημερίδων σε σούπερ-μάρκετς, η
υπερσυγκέντρωση των ΜΜΕ στα χέρια ολίγων, η είσοδος των
επιχειρήσεων Τύπου στο Χρηματιστήριο, η απόφαση των εργοδοτών
να μην επενδύουν τα έσοδα από το Χρηματιστήριο με σκοπό την
ποιοτική βελτίωση των επιχειρήσεών τους, η μετατροπή των μέσων
ενημέρωσης σε επιχειρηματικά “εργαλεία”, αποτελούν τα

καινούργια στοιχεία που εξελίχθηκαν σε τροχοπέδη της
δημοσιογραφικής εργασίας.
Μέσα σε αυτό το ασταθές και ασφυκτικό περιβάλλον η
δημοσιογραφική εργασία, ενώ αποτελεί την πρώτη ύλη χωρίς την
οποία είναι αδύνατη η λειτουργία των επιχειρήσεων Τύπου
υποτιμάται συνεχώς και καθίσταται ολοένα δυσκολότερη και πιο
επισφαλής.
Οι επιχειρήσεις Τύπου παραβιάζουν συστηματικά τις συμβάσεις
εργασίας, αρνούμενες να ανταποκριθούν στις συνομολογημένες
υποχρεώσεις τους, ενώ στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς αρνούνται πεισματικά να δεχθούν την καθιέρωση τέτοιων
Συμβάσεων, παρόλο που στα Μέσα αυτά επικρατούν άθλιες και
πιεστικές συνθήκες εργασίας.
Η πλειονότητα των εργαζομένων αμείβεται με μισθούς εξαιρετικά
χαμηλούς σε σχέση με την πολύωρη εργασία τους και την ανάγκη
να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Σε πολλές επιχειρήσεις η
κυριακάτικη εργασία δεν αμείβεται, οι υπερωρίες αγνοούνται, τα
εκτός έδρας το ίδιο. Πολλοί νέοι συνάδελφοι εργάζονται για
χρόνια ανασφάλιστοι. Οι συνταξιούχοι βλέπουν τα εισοδήματά
τους καθηλωμένα σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.
Δικαιώματα που για τους άλλους εργαζομένους

αποτελούν

αυτονόητα κεκτημένα, θεωρούνται από τους επιχειρηματίες Τύπου
αδιανόητα. Για άλλη μια φορά οι εργοδότες αρνήθηκαν να
αναγνωρίσουν την ανάγκη για παροχή επιδομάτων πτυχίων και
εργασίας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Είναι, όμως, από όλους κατανοητό ότι η παροχή τελικού
προϊόντος μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει μειώσει
δραματικά το κόστος των εντύπων, καταργώντας πολλά από τα
στάδια της παραγωγής. Είναι επίσης αυτονόητο ότι η αναγνώριση
των πτυχίων θα ενθαρρύνει την είσοδο στο δημοσιογραφικό
επάγγελμα ανθρώπων με γνώσεις, με έμφαση στη γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
Πραγματικά ανεξάρτητος δημοσιογράφος, απαλλαγμένος από
δουλείες και δεσμεύσεις, είναι ο αξιοπρεπώς εργαζόμενος και
αμειβόμενος δημοσιογράφος.

Οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι εργαζόμενοι στον Τύπο και στα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ απεργούν:
Για αξιοπρεπείς αμοιβές που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία και
τον πλουραλισμό.
Για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Για ουσιαστικές συμβάσεις με ικανοποίηση των θεσμικών
αιτημάτων.
Για την μισθολογική εξομοίωση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ με
τους συναδέλφους τους των εφημερίδων.
Για συντάξεις που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση στους
απομάχους της δημοσιογραφίας.
Για την ποιοτική και αντικειμενική ενημέρωση.
Για την ελευθερία της έκφρασης.
Για ανεξάρτητα, από ιδιοτελείς επιχειρηματικούς σκοπούς, μέσα
ενημέρωσης.
Καλούμε την ελληνική κοινή γνώμη να μας συμπαρασταθεί και να
αγωνισθεί στο πλευρό μας, για να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το
ιερό δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες.
Απεργούμε τη Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου.

