Η
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων στηρίζει την
απεργιακή κινητοποίηση των
Ελλήνων δημοσιογράφων
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε χθες την ακόλουθη
ανακοίνωση, με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση των Ελλήνων
δημοσιογράφων της Τρίτης, 3 Οκτωβρίου :
Ελλάδα: Οι συνδικαλιστικές ενώσεις από όλο τον κόσμο
στηρίζουν τους δημοσιογράφους που απεργούν για τη διάσωση της
κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων κοινωνικής πρόνοιας
Συνδικαλιστικές ενώσεις μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο στηρίζουν τους συναδέλφους της
Ενωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) που
απεργούν από τις 6 πμ, σήμερα.
Ενώσεις από τη Νότια Αφρική, Αυστραλία και τις ΗΠΑ έστειλαν
μηνύματα στήριξης στους Ελληνες συναδέλφους, που αγωνίζονται
για να προστατεύσουν το ταμείο ΕΔΟΕΑΠ -Ενιαίο Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης- που περισσότερα
από πενήντα χρόνια παρέχει κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική
πρόνοια σε δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ στην
Ελλάδα.
Η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ με ανοιχτή επιστολή δηλώνει:
«Εμείς, οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση, απεργούμε διεκδικώντας
ένα νέο «Σύνταγμα» για τον Τύπο, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
για τους λειτουργούς της ενημέρωσης. Δεν ζητάμε ειδικά
προνόμια, απαιτούμε θεμελιώδη «αστικά» δικαιώματα διεκδικούμε
δικαιώματα επικούρησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
«Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ προειδοποιούν την εργοδοσία των ΜΜΕ

και την κυβέρνηση ότι η εποχή του τζάμπα τελείωσε. Βιώσιμη
λύση για τον ΕΔΟΕΑΠ τώρα!»
Οι απεργοί καλούν την κυβέρνηση να διασφαλίσει την εξεύρεση
μιας λύσης στο πνεύμα των προτάσεων της ΕΣΗΕΑ βασισμένη σε
αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.
Τον περασμένο χρόνο η ΕΣΗΕΑ και οι άλλες Ενώσεις μέλη της
Ομοσπονδίας από την Ελλάδα προειδοποίησαν ότι το κλείσιμο του
ταμείου ΕΔΟΕΑΠ θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους
δημοσιογράφους και 18,500 εργαζόμενους στα ΜΜΕ και τις
οικογένειές τους, που θα μείνουν χωρίς περίθαλψη, γιατρούς,
φάρμακα και νοσοκομειακή περίθαλψη. Οι άνεργοι θα χάσουν το
προνοιακό επίδομα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ οι
συνταξιούχοι θα στερηθούν επίσης τη νοσοκομειακή και
ιατροφαρμακευτική
συντάξεις.
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Ο Anthony Bellanger, Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, δήλωσε:
«Πρόκειται για μια κρίσιμη μάχη που αφορά το θεμελιώδες
δικαίωμα για αξιοπρεπή εργασία και γενικότερα την αξιοπρέπεια,
η ΔΟΔ σε ένδειξη αλληλεγγύης στηρίζει τους Ελληνες
συναδέλφους, που αγωνίζονται για να διασφαλίσουν ότι η υγεία
και οι προνοιακές παροχές θα παραμείνουν κατοχυρωμένες σε όλη
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και όταν
βγουν στη σύνταξη. Εάν η κυβέρνηση δεν ακούσει τη λογική
εναλλακτική λύση που προτείνει η Ενωση, εμείς θα συνεχίσουμε
την κινητοποίηση αλληλεγγύης με τους συναδέλφους από όλο τον
κόσμο».
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