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Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:
«Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μαζί με όλες τις άλλες
Ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές Ενώσεις συμμετέχει στην ημέρα
Πανευρωπαϊκής Κινητοποίησης και Δράσης για την Απασχόληση και
την Αλληλεγγύη των Εργαζομένων, που διοργανώνει στις 14
Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων
(ETUC).
Όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η
δημοσιογραφία πλήττεται από την εργασιακή κρίση. Για εμάς, η
κρίση δεν άρχισε το 2008, αλλά πολύ νωρίτερα, όταν οι
εργοδότες ξεκίνησαν τις πιέσεις προς τους εργαζόμενους για
μεγαλύτερη παραγωγή συντακτικού περιεχόμενου και τη
δημοσιοποίηση μέσω της τεχνολογίας από πλατφόρμες συμμετοχής
πολλών μέσων, αλλά με λιγότερα χρήματα και λιγότερο
προσωπικό. Τα τελευταία τρία χρόνια, η κατάσταση έχει γίνει
ακόμη πιο δραματική.
Αυτή τη στιγμή:
-Στην Πορτογαλία, η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρόκειται να
ιδιωτικοποιηθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
εκατοντάδες θέσεις εργασίας, αλλά και η πολυφωνία των Μέσων
στη χώρα. Το ενημερωτικό πρακτορείο  Lusa , στο οποίο το
δημόσιο κατέχει την ιδιοκτησιακή πλειοψηφία, απειλείται με
περικοπή 30,9% της σχετικής χρηματοδότησης με συνέπεια να μην
είναι δυνατόν να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα,

αλλά και οι συνθήκες εργασίας σε αυτόν. Στον ιδιωτικό τομέα
στην εφημερίδα  Publico , 48 εργαζόμενοι απειλούνται με
μαζική απόλυση, παρόλο που ένα χρόνο πριν είχαν αποδεχθεί, να
μειωθούν σημαντικά οι μισθοί τους.
Παράλληλα, η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να εξαγγείλει τις μεγαλύτερες αυξήσεις φορολογίας
στην ιστορία της χώρας και τον επόμενο χρόνο, θα περικόψει
επιπλέον 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις κρατικές κοινωνικές
παροχές.
-Στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι άλλοι
εργαζόμενοι, είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται κατά 35%
περίπου, ενώ εκατοντάδες έχασαν τις δουλειές τους και
προβλέπεται ότι η ανεργία το 2012, θα ξεπεράσει το 30%. Οι
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καταργήθηκαν μονομερώς υπό την
πίεση της Τρόικας και αντικαταστάθηκαν με ελαστικότερη
νομοθεσία, που προβλέπει τη σύναψη προσωρινών ατομικών
συμβάσεων.
-Στην Ισπανία το ένα τρίτο των εργαζομένων στην εφημερίδα El
Pais, βρίσκεται υπό την απειλή της απόλυσης.
-Στην υπόλοιπη

Ευρώπη,

η εταιρεία  Schibstedt  ανακοίνωσε

ότι σχεδιάζει να περικόψει το ένα τέταρτο των θέσεων εργασίας
των δημοσιογράφων στα μέσα της εταιρείας, που λειτουργούν στη
Νορβηγία. Στη Γαλλία η εταιρεία  Sud – Ouest  σχεδιάζει να
περικόψει το 20% των θέσεων εργασίας, ενώ δεκάδες περιοδικά
κλείνουν σε όλη την Ευρώπη.
-Μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, όπως το BBC , France
Televisions και RTVE , προχώρησαν σε περικοπές και συρρίκνωση
των υπηρεσιών τους.
-Σε όλη την Ευρώπη χιλιάδες δημοσιογράφοι έχουν χάσει τις
δουλειές τους ή εξαναγκάζονται να αποδεχθούν επισφαλείς όρους
εργασίας. Πολλές φορές εξακολουθούν να εργάζονται στον ίδιο
εργοδότη όπως και πριν, αλλά δεν έχουν την ίδια εργασιακή
εξασφάλιση.
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πανευρωπαϊκής κινητοποίησης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων ( ETUC ), δίνει στη
δημοσιότητα την έκθεση με τίτλο «Ισα Δικαιώματα για όλους τους
Δημοσιογράφους»
(http://europe.ifj.org/en/articles/equal-rights-for-journalist
s-learning-the-lessons-of-europes-journalists-unions).
Στην
έκθεση αναφέρονται οι εκστρατείες των δημοσιογραφικών Ενώσεων
στην Ευρώπη, που επικεντρώνουν στην προάσπιση της απασχόλησης,
τους όρους και συνθήκες εργασίας και το δικαίωμα της
συλλογικής εκπροσώπησης.
Καθώς, σε όλη την Ευρώπη ο
αντίκτυπος από την εφαρμογή των πολιτικών της λιτότητας είναι
πλέον αισθητός,
η έκθεση δίνει τη δυνατότητα στις
δημοσιογραφικές Ενώσεις να ανταλλάξουν πληροφορίες για το θέμα
και να μάθουν από τις εμπειρίες των αδελφών Ενώσεων.
Καθώς, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων (
ETUC ) και οι Ενώσεις που την αποτελούν, εντείνουν τη δράση
τους ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας, η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την
υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
και την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας σε δημόσια και ιδιωτικά
ΜΜΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων σε ένδειξη αλληλεγγύης
προς τις συνδικαλιστικές Ενώσεις των συναδέλφων, που δίνουν
αγώνες για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και για
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, παρατηρεί με ιδιαίτερη ανησυχία
ότι αυτή τη στιγμή, που διεξάγεται ένας σημαντικός δημόσιος
διάλογος σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι περικοπές στα
ΜΜΕ θα στερήσουν από τους λαούς τη δυνατότητα, να έχουν
πρόσβαση σε έγκυρες και ανεξάρτητες πηγές ειδήσεων και
πληροφοριών.
Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων ( ETUC )
διοργανώνει την ημέρα Πανευρωπαϊκής Κινητοποίησης και
Αλληλεγγύης των εργαζομένων με σκοπό την προάσπιση της
εργασίας ενάντια στη λιτότητα και δηλώνει ότι οι περικοπές
των μισθών και των κοινωνικών παροχών απειλούν το Ευρωπαϊκό

κοινωνικό πρότυπο, επιδεινώνουν τις ανισότητες και καθιστούν
πιο ισχυρές τις αδικίες.
Την ημέρα της Πανευρωπαϊκής Κινητοποίησης θα γίνουν απεργιακές
κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις και άλλες διοργανώσεις για να
διαδοθεί το μήνυμα της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων, για να έχετε μια
γενική εικόνα των όλων όσων θα γίνουν, μπορείτε να αναζητήσετε
πληροφορίες στο διαδίκτυο http://www.etuc.org/r/1897.
Στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση εμπρός από το
κτίριο των γραφείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις δώδεκα
έως τη μία το μεσημέρι με τη
συμμετοχή της ηγεσίας του
ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων».
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