Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Μετά την επέλαση κατά των αποθεματικών των ασφαλιστικών
Ταμείων, οι ασφαλισμένοι και ο δημοσιογραφικός κόσμος είναι
αντιμέτωποι με τις προκλητικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις σε
βάρος των ασφαλιστικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Στον απόηχο του σκανδάλου των ομολόγων στα ασφαλιστικά Ταμεία,
είναι τώρα σε εξέλιξη επίθεση με στόχο όλους τους πόρους, τα
περιουσιακά στοιχεία των Ταμείων και την ισοπέδωση δικαιωμάτων
και παροχών με μια ενοποίηση προς τα κάτω.
Κυβέρνηση και εργοδότες απεργάζονται την ισοπέδωση αυτή των
ασφαλιστικών κατακτήσεων με πρόσχημα την ανάγκη ενοποίησης του
κατακερματισμένου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, το οποίο
οι ίδιοι δημιούργησαν.
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. με αφορμή και τις διαρροές των
τελευταίων ημερών, υπόγειες διεργασίες, πρόθυμους υποστηρικτές
κυβερνητικών επιλογών και «σοφούς» σε ρόλο «λαγών», απορρίπτει
κατηγορηματικά κάθε απόπειρα αφαίρεσης πόρων από τα
δημοσιογραφικά Ταμεία, φαλκίδευσης του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., αφαίρεσης αποθεματικών και πόρων για
κερδοσκοπικούς λόγους ή άλλες κυβερνητικές επιλογές.
Η αγωνιστική ετοιμότητα για τη διασφάλιση των πόρων και των
αποθεματικών των Ταμείων και η περιφρούρηση των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων είναι
επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε τώρα, μάλιστα, που η Κυβέρνηση
αποκαλύπτει τις προθέσεις της.
Οι κυβερνητικές επιλογές επιφέρουν βλαπτικές για τους
ασφαλισμένους ανατροπές στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων
(αύξηση ορίων ηλικίας, αύξηση εισφορών, μείωση συντάξεων και
εκμετάλλευση των αποθεματικών των Ταμείων με το σύστημα της

τοποθέτησης σε μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), ενώ επιτρέπουν να
συνεχίζεται ασύδοτα η εισφοροδιαφυγή και η εισφοροκλοπή των
εργοδοτών και όχι μόνο.
Οι δημοσιογράφοι απορρίπτουν και καταδικάζουν την πολιτική
αυτή και απαιτούν:
την κατάργηση όλων των ασφαλιστικών νόμων της τελευταίας
δεκαπενταετίας.
Κράτος και εργοδότες να καταβάλλουν τα οφειλόμενα στα
ασφαλιστικά Ταμεία, ώστε να μην υπάρχουν άλλοθι για
κρίση στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και να μπει
φραγμός στις επιταγές των Βρυξελλών.
Τη διατήρηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και παροχών.
Την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πλήρους ασφαλιστικής
κάλυψης όλων των εργαζομένων στα οικεία ασφαλιστικά
Ταμεία με πλήρη κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα και
εφαρμογή των ΣΣΕ.
Την αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση των ασφαλιστικών μας
Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Την αποτροπή κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης

του

ασφαλιστικού.
Την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου παροχών,
αντίστοιχο των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε εποχής
για όλους τους ασφαλισμένους.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσιογράφων καλεί την Κυβέρνηση
να προωθήσει άμεση αύξηση των συντάξεων, ώστε να αναπληρωθούν
οι τεράστιες απώλειες της τελευταίας δεκαετίας.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ οφείλει να υπογραμμίσει για μια ακόμα φορά
ότι στην πολιτική των Κυβερνήσεων περί ενοποίησης των Ταμείων,
η οποία ολοφάνερα μεταφράζεται σε αφαίρεση των κατακτήσεων, σε
εξίσωση προς τα κάτω και σε εκμετάλλευση υπαρκτών ανισοτήτων
και αδικιών, το συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσιογράφων και
όλων των εργαζόμενων στο χώρο των ΜΜΕ μπορεί και θα αντιτάξει,
αγωνιστικά και συσπειρωμένα τη δική του πρόταση, όπως ακριβώς
επισημαίνεται στις ομόφωνες αποφάσεις του 4ου Πανελλαδικού

Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ.

