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ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) με ανακοινώσεις
της προειδοποιεί ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί στη Γαλλία και
στην Αυστραλία θα έχουν ολέθριες επιπτώσεις στη δημοσιογραφία.
Η Δ.Ο.Δ. εκτιμά ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που έχει
επιβληθεί τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, καθώς και η
απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών τις νυκτερινές ώρες
προκειμένου να κατασταλεί η βία που έχει ξεσπάσει στις μεγάλες
πόλεις της Γαλλίας, οδηγεί σε περιορισμούς τον Τύπο και τον
τρόπο που οι δημοσιογράφοι καλύπτουν τα γεγονότα.
Η επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη πρόσβαση των δημοσιογράφων
και των ΜΜΕ στα σημεία που εκδηλώνονται οι ταραχές δεν
πρόκειται να τερματίσει την κρίση. Αντίθετα, οι περιορισμοί
που επιβάλλονται στους δημοσιογράφους δημιουργούν άγνοια και
ανασφάλεια σε συνδυασμό με τους πολλούς τραυματισμούς Γάλλων
συναδέλφων καθώς και άλλων ξένων ανταποκριτών που κάλυπταν τις
ταραχές.
Η Δ.Ο.Δ. θεωρεί ότι με τις ταραχές αποκαλύπτεται η μεγάλη
αντίδραση των φτωχών κατοίκων των αστικών περιοχών, που έχουν
καταγωγή από τη Βόρεια Αφρική και εκφράζει ανησυχία από την
αύξηση των φυλετικών κοινωνικών συγκρούσεων που παρατηρείται
σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ο Αϊνταν Γουάιτ, Γενικός
Γραμματέας της Δ.Ο.Δ. επισημαίνει ότι αυτά είναι τα θέματα που
απασχολούν τη δημοσιογραφία και τα οποία οι δημοσιογράφοι και
τα ΜΜΕ οφείλουν να καλύπτουν, φωτίζοντας τις πραγματικές
διαστάσεις τους, ώστε να μη συμβάλλουν στο διχασμό της
κοινωνίας. Οι ενέργειες, ωστόσο, της γαλλικής κυβέρνησης δεν
διευκολύνουν καθόλου το έργο των δημοσιογράφων, καταλήγει ο
Γεν. Γραμματέας.
? Τέλος η Δ.Ο.Δ. στηρίζει τις κινητοποιήσεις των δημοσιογράφων
στην Αυστραλία και καταγγέλλει την Κυβέρνηση της χώρας, η

οποία θίγει κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα που έχουν
κατακτήσει γενιές εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας
έθεσε πέντε βασικές προϋποθέσεις για την αναθεώρηση της
νομοθεσίας, με τις οποίες θίγονται τα κατώτερα ημερομίσθια, ο
βασικός χρόνος διακοπών, οι γονικές άδειες, ο υπολογισμός των
υπερωριών, ακόμα και οι αργίες.
Αποτέλεσμα αυτών είναι να εγκαταλειφθούν ρυθμίσεις που έχουν
συμπεριληφθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να
περιορισθεί το δικαίωμα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των
εργαζομένων. Η Διεθνής Ομοσπονδία προχωρεί σε κινητοποιήσεις
παγκόσμιας κλίμακας από κοινού με άλλες Οργανώσεις για να
αποτρέψουν την υλοποίηση αυτών των μέτρων στην Αυστραλία.

