ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, στην πρώτη, μετά τη
συγκρότησή του συνεδρίαση που συνέπεσε με τις δραματικές
εξελίξεις στον “FLASH”, ασχολήθηκε με τα συσσωρευμένα
προβλήματα τα οποία εμφανίζονται και μάλιστα με οξύ τρόπο, στο
χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο της γενικότερης
επίθεσης κατά του κόσμου της εργασίας, από την κυβέρνηση και
την
εργοδοσία,
κλείνουν
επιχειρήσεις
Ενημέρωσης,
πολλαπλασιάζονται οι άνεργοι, αφαιρούνται εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, καταπατούνται σε όλο και μεγαλύτερη
έκταση οι Συλλογικές Συμβάσεις -η ύπαρξη των οποίων
αμφισβητείται πλέον ανοιχτά- με προφανή δυσμενή αποτελέσματα
όχι μόνο για τη ζωή και το μέλλον των εργαζομένων, αλλά και
για την ίδια την Ενημέρωση.
Υπεύθυνη είναι η πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας και την
Ευρωπαϊκή Ενωση και η οποία ενισχύει τα κέρδη των
επιχειρηματιών σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού. Η
κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, καθώς και το
ΕΣΡ δεν μπορούν να εμφανίζονται ως Πόντιοι Πιλάτοι.
Αποδεικνύονται καθημερινά σύμμαχοι της εργοδοτικής ασυδοσίας
όπου και όπως αυτή εκδηλώνεται: Πρώτα στον “PLANET” και την
“ΑΠΟΦΑΣΗ”, ύστερα στην “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, την “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ”, το
“Συγκρότημα Τράγκα” και στο “Συγκρότημα Αλαφούζου” με τον
“ΣΚΑΙ”, τώρα με ακόμα πιο δραματικό τρόπο στον “FLASH”. Αύριο
οπωσδήποτε κάπου αλλού. Κάποιων άλλων συναδέλφων μας θα έρθει
η σειρά.
Το σαθρό σύστημα που οικοδομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην
Ενημέρωση (αυτό που όλοι ονομάζουμε “διαπλοκή” της οικονομικής
με την πολιτική εξουσία) σήμερα οδηγείται σε αδιέξοδα,
αναδιατάσσεται επώδυνα για τον κλάδο μας και προετοιμάζει τις
θέσεις “για τα νέα τζάκια” την επόμενη δηλαδή εποχή μιας νέας
“διαπλοκής”.

Η κατάσταση πλέον είναι κρίσιμη. Δεν πάει άλλο. Η πολιτική
αυτή πρέπει να ανατραπεί. Δύναμή μας η συσπείρωση και η δράση
όλων των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ. Γι’ αυτό
το λόγο, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να ζητήσει την άμεση
σύγκληση του Συντονιστικού των συνεργαζόμενων Ενώσεων με στόχο
την οργάνωση κλιμακούμενων κοινών αγωνιστικών κινητοποιήσεων
απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση και για την κοινή διεκδίκηση
των νέων Συλλογικών Συμβάσεων.
Ως πρώτο βήμα, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε (και προτείνει στις
Ενώσεις του Τύπου και των ΜΜΕ) την οργάνωση κοινής
πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης σε όλες τις επιχειρήσεις
Ενημέρωσης και συγκέντρωση – διαδήλωση στην Αθήνα προς τα
υπουργεία Επικρατείας και Εργασίας. Ο χρόνος εκδήλωσης αυτής
της κινητοποίησης και της συγκέντρωσης θα αποφασιστεί από τη
Συντονιστική Επιτροπή των συνεργαζομένων Ενώσεων και από την
ΠΟΕΣΥ για όλη την Ελλάδα.

