Η
ΕΣΗΕΑ
ΚΑΛΕΙ
ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και οι απολύσεις σε
εφημερίδες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ήταν το θέμα της σημερινής
πολύωρης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.
Το Δ.Σ. της Ενωσης επισημαίνει ότι:
1. Η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση, δεν
μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση.
2. Η κοινή γνώμη πρέπει να μάθει όλη την αλήθεια, για τις
αμοιβές, τους όρους και τις συνθήκες δουλειάς, αυτών που
εργάζονται για την ενημέρωσή της.
3. Οι δημοσιογράφοι δεν θέτουν υπό διαπραγμάτευση το δικαίωμά
τους – που είναι και υποχρέωσή τους απέναντι στην κοινωνία –
να κάνουν σωστά και έντιμα χωρίς υποδείξεις, πιέσεις και
απαγορεύσεις την εργασία τους.
4. Η δουλειά, η ενημέρωση και η ασφάλιση είναι δικαιώματα που
αφορούν όλους μας.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε σήμερα ομόφωνα να καλέσει τους
δημοσιογράφους και όλους τους εργαζόμενους στην ενημέρωση σε
μια κοινή γραμμή για δυναμική, υπεύθυνη και συντονισμένη
αντιμετώπιση.
Η Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών οφείλει να
πάρει θέση απέναντι στην πρακτική που ακολουθούν ορισμένοι
υπονομεύοντας τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και να τιμήσει
την δεσμευτική για όλα τα μέλη της υπογραφή της.
Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και

τηλεοπτικών σταθμών.
Με πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ συγκαλείται το Συντονιστικό Συμβούλιο
όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του χώρου και χαιρετίζεται
από όλους η συμπαράσταση της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ, που εκδηλώθηκε
και στην πρόσφατη δίωξη συνδικαλιστών μας.
Την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2001, θα συνεδριάσει το Μικτό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για τον συντονισμό της αγωνιστικής πορείας
του κλάδου.

Σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων η ολοκλήρωση της
πλήρους καταγραφής των προβλημάτων για την προετοιμασία συνεδρίασης του
Μικτού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου
2001.
Σε συνεργασία με την ΕΠΗΕΑ, την ΕΤΗΠΤΑ και τις άλλες συνδικαλιστικές
οργανώσεις του χώρου τη σύγκληση συνελεύσεων σε κάθε εργασιακό χώρο.

