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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επαναλαμβάνει την πάγια θέση
του για την αναγκαιότητα στήριξης του εντύπου Τύπου πριν είναι
πολύ αργά.
Η οικονομική ενίσχυση είναι πρωτίστως θέμα
ενδυνάμωσης της πολυφωνίας, του πλουραλισμού και της ίδιας της
Δημοκρατίας.
Η ΕΣΗΕΑ πρώτη έθεσε το θέμα, απευθύνθηκε, με προτάσεις και
θέσεις, προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς καθώς και τα
κόμματα του δημοκρατικού τόξου, τα οποία συμφώνησαν στην
ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης του εντύπου Τύπου. Παρότι πέρασαν
σχεδόν δύο χρόνια από την ημερίδα-πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ η
στήριξη του εντύπου Τύπου καρκινοβατεί, ενώ γίνεται
αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τονίζει ότι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας να
μην δοθούν τελικά οι ενισχύσεις του 2019 είναι λανθασμένη και
πρέπει να ανακληθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι πιστώσεις του 2019
πρέπει να διατεθούν άμεσα, διαφορετικά, μαζί με τα ανάλογα
κονδύλια του 2020, να διατεθούν σε ειδικό ταμείο για την
στήριξη του εντύπου Τύπου και να μην χαθούν στις ελληνικές
καλένδες. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ θέτει τους συναδέλφους σε
απεργιακή εγρήγορση για την έμπρακτη προάσπιση
πλουραλισμού μέσω της στήριξης του έντυπου Τύπου.
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Τονίζουμε πως η οικονομική ενίσχυση των εφημερίδων πρέπει να
ξεκινήσει άμεσα, το αργότερο εντός του Φεβρουαρίου, δεν μπορεί
να γίνει τυφλά και χωρίς κριτήρια. Απαιτούνται κριτήρια,
ποιοτικά και ποσοτικά, όπως άλλωστε προκύπτει από την
ευρωπαϊκή εμπειρία π.χ το περιεχόμενο, ο αριθμός των
εργαζομένων, η ιστορικότητα κ.α. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τονίζει ότι
τα κονδύλια στήριξης πρέπει να διατίθενται για τους μισθούς

των εργαζομένων, τα ασφαλιστικά ταμεία, και την εφορία.
Η ΕΣΗΕΑ καλεί την Ένωση Ιδιοκτητών και τους αρμόδιους
υπουργούς σε διάλογο με στόχο την θεσμοθέτηση ενός ρυθμιστικού
πλαισίου ενίσχυσης του εντύπου Τύπου για να στηριχθεί ο
πλουραλισμός με σεβασμό, όμως, στη δεοντολογία αλλά και τα
εργασιακά δικαιώματα.
Ταυτόχρονα με τα άμεσα οικονομικά μέτρα στήριξης του έντυπου
Τύπου, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τονίζει, ότι το πολιτικό σύστημα και
οι φορείς της Ενημέρωσης του εντύπου τύπου πρέπει να καθίσουν
στο τραπέζι, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίζουν τα
ευρύτερα μέτρα στήριξης, (πχ. ΦΠΑ, χαρτί, διακίνηση, επιδότηση
εισφορών, ισολογισμοί, αγορά εφημερίδων, προγράμματα νέων
αναγνωστών, κίνητρα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και μετάβασης
στην ψηφιακή εποχή κ.λπ.), τα οποία πρέπει να υιοθετηθούν και
να εφαρμοστούν, για να στηριχθεί η πολυφωνία και η κοινωνική
λειτουργία της έντυπης ενημέρωσης ως πυλώνα της Δημοκρατίας.
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