Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ
ΤΥΠΟ
Πρωτοβουλίες για την εξυγίανση και τη διασφάλιση της
Ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης και των θέσεων εργασίας
των δημοσιογράφων σε όλα τα ΜΜΕ αποφάσισε να αναλάβει στη
σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.
Το συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της αλλά και το συμφέρον
του κάθε πολίτη ξεχωριστά είναι η έγκυρη Ενημέρωση και αυτή
είναι η μόνη απάντηση για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Η εργοδοτική ασυδοσία, που κλιμακώνεται σε Ρ/Τ Μέσα,
εφημερίδες, αλλά και στο διαδίκτυο, επιχειρεί να καθιερώσει
νέα μοντέλα στα ΜΜΕ χωρίς συντάκτες, καθιστώντας όμως και με
την τακτική της αυτή, υπεύθυνους τους δημοσιογράφους στο
σύνολό τους, για τα σκουπίδια που προσπαθεί να εμφανίσει ως
δήθεν ενημερωτικά προϊόντα.
Τράπεζες, εργολάβοι, καναλάρχες και εκδότες έχουν ακεραία την
ευθύνη για την κρίση με τα golden boys και τα τσιράκια τους,
αφού χρησιμοποίησαν άκρατες μορφές δανεισμού για τις δικές
τους επιδιώξεις, αλλά και για τη λεηλασία λαϊκών και
ασφαλιστικών αποταμιεύσεων με καταστροφικά αμοιβαία, δομημένα
ομόλογα και κάθε μορφής τοξικές επενδυτικές εφαρμογές, που δεν
έχουν πάψει ακόμη να τις διαφημίζουν.
Στα Ρ/Τ Μέσα ήδη η καθιέρωση από καιρό μονοθεματικών δελτίων,
έχει ανοίξει το δρόμο για περικοπές, ειδήσεις και δελτία σε
κονσέρβα, για δελτία διαφημίσεων μέσα σε ενημερωτικές και
άλλες εκπομπές, συνταγές μεταλλαγμένης ψυχαγωγίας και
εισαγόμενων μοντέλων ανάδειξης προσωπικών ιδιαιτεροτήτων σε
τηλεοπτικό κανιβαλισμό ή δήθεν πολιτική κριτική για τις
ανάγκες της τηλεθέασης.
Η άμεση αντιμετώπιση των εξελίξεων στον « ALPHA » και

προηγουμένως στο «ΕΘΝΟΣ», δεν αρκεί, καθώς επιχειρείται να
δημιουργηθεί ντόμινο ανατροπών σε βάρος των εργασιακών σχέσεων
και σε άλλα Μέσα.
Οι δημοσιογράφοι έχουν επισημάνει έγκαιρα και στο παρελθόν το
τί έχει να χάσει ο Ελληνας πολίτης αν τελικά η ενημέρωση
περάσει στα χέρια παγκοσμίων δικτύων, τα οποία έχοντας στη
διάθεσή τους τεχνολογικά υπερόπλα και μεγάλα κεφάλαια, μπορούν
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πλύσης εγκεφάλου, που έφερε την
κρίση την οποία ζούμε σήμερα.
Στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. καταδίκασε απερίφραστα
κάθε μορφή βίας, απ όπου κι αν προέρχεται, αποδοκίμασε για
μια ακόμη φορά στοχοποιήσεις δημοσιογράφων, που δήθεν
ευθύνονται για όλα τα κακώς κείμενα στην ελληνική κοινωνία,
αλλά και συνδικαλιστικές πρακτικές που επιχειρούν να
αναδείξουν σε στόχο συγκεκριμένα πρόσωπα από το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ, τα οποία αρνούνται να υιοθετήσουν ακραίες εκφράσεις,
τοποθετήσεις και επιλογές, που η κοινωνία αποδοκιμάζει.
Το Δ.Σ. οφείλει να επισημάνει για μια ακόμη φορά ότι οι
επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μάχονται καθημερινά για την
Ενημέρωση. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει ελευθερία του Τύπου
εφόσον οι δημοσιογράφοι ζουν κάτω από συνθήκες διαφθοράς,
φτώχειας, φόβου, οι οποίες καλλιεργούνται και βολεύουν την
εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά στην ουσία οδηγούν σε αυταρχικές
επιλογές σε βάρος του κόσμου της εργασίας και της κοινωνίας
γενικότερα.
Οι δημοσιογράφοι θέτουν προ των ευθυνών τους, τους ιδιοκτήτες
των Μέσων Ενημέρωσης τα οποία έχουν μετατραπεί, σε αρκετές
περιπτώσεις, σε σακούλες διανομής και παράθυρα διαφήμισης
προϊόντων, υπηρεσιών, πορνογραφίας κ.ά. και τους καλούν να
επιστρέψουν στην ενημέρωση, την οποία εκτόπισε η γκρίζα
διαφήμιση, στερώντας έσοδα από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
μας Ταμεία και τα οποία καταλήγουν σε άλλες τσέπες.
Τους καλούν επίσης αντί να κάνουν επίδειξη πλούτου με

μαραθώνιους φιλανθρωπίας και δήθεν εθελοντές χορηγούς, να
μάθουν να πληρώνουν αξιοκρατικά τους εργαζόμενους στις
εταιρίες τους, να τηρούν τις ΣΣΕ, τους νόμους, τους οποίους
παραβαίνουν συστηματικά και επιδεικτικά, αψηφώντας διαχρονικά
κυβερνήσεις, τη δικαιοσύνη, το ΕΣΡ και τους κανόνες της
Δημοκρατίας.
Κανένας νόμος δε δίνει το δικαίωμα σε «κανάλια», εφοπλιστές
και άλλους να συγκροτούν δικές τους κοινοβουλευτικές ομάδες,
να προβάλλουν με σκανδαλώδη τρόπο ορισμένα πρόσωπα και κόμματα
και να θέτουν στο περιθώριο άλλα.
Οι απειλές, οι επιθέσεις και οι τρομοκρατικές ενέργειες
εναντίον δημοσιογράφων και ΜΜΕ, όπως και η στοχοποίησή τους,
καθώς και δημοσίων προσώπων μόνο την υπόθεση της Δημοκρατίας
και των κοινωνικών ελευθεριών δεν υπηρετούν.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ επαναλαμβάνει την αταλάντευτη θέση του ότι
οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να υπηρετούν την αλήθεια και
την ενημέρωση του ελληνικού λαού, αλλά οφείλει η ιδιοκτησία
των Μέσων, να σεβαστεί τα δικαιώματα αυτά και να αντιληφθεί
μαζί με τους στρατηγικούς επενδυτές της και τις πολυεθνικές
διακλαδώσεις της, ότι η ποιότητα της ενημέρωσης στην Ελλάδα,
όπου διακυβεύονται και μείζονος σημασίας εθνικά ζητήματα,
αποτελεί θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας και καταλυτικό
στοιχείο εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας.
Οι δημοσιογράφοι έχουν αποφασίσει αυτοτελείς απεργιακές
κινητοποιήσεις με ανοικτή ημερομηνία, που θα καθοριστεί από
κοινού με όλους τους εργαζόμενους του Κλάδου, ανάλογα με τις
εξελίξεις και τις αποφάσεις για κλιμάκωση των αντιδράσεων.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε επίσης να διατηρηθεί ζωντανή η
ενημέρωση για τις απεργίες και τα συλλαλητήρια, που
πραγματοποιούν στις 2/4/2009 σε όλη την Ελλάδα η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ
και τα εργατικά κέντρα και στις οποίες επίσης συμμετέχουν οι
δημοσιογράφοι με 3ωρη στάση εργασίας, ώστε να καταγραφούν οι
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του ελληνικού λαού και οι οποίες να

μην λείψουν από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και τα
δελτία ειδήσεων των Ρ/Τ Μέσων.
Αναφορικά με τα ζητήματα της κρίσης στην ενημέρωση ζητείται
ήδη από το ΕΣΡ, τις επιθεωρήσεις εργασίας και όλους τους
αρμόδιους φορείς, η πλήρης εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας,
των ΣΣΕ, του Κώδικα Δεοντολογίας, της υποχρεωτικής σύνθεσης
προσωπικού για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και η
αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας παραχώρησης δημοσίων
συχνοτήτων σε όλα τα Ρ/Τ ΜΜΕ, όπως και η πιστή τήρηση της
εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ σε όλες τις εφημερίδες.
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