ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΔ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ
ΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αρχίζουν αύριο, Τρίτη, 13 Ιουλίου, οι απεργιακές
κινητοποιήσεις των δημοσιογράφων και των άλλων εργαζομένων στο
χώρο των Μ.Μ.Ε. με 48ωρη απεργία στις εφημερίδες, 24ωρη στα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα την Τετάρτη, 14 Ιουλίου, και 3ωρη στάση
εργασίας στην ΕΡΤ, την Τετάρτη, 14 Ιουλίου.
Σχετικά με τις κινητοποιήσεις, η Διεθνής Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων καταγγέλλει την αδιαλλαξία των εργοδοτών.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΔΟΔ έχει ως εξής:
«Η ΔΟΔ καταγγέλλει γενίκευση του πολέμου που έχουν κηρύξει οι
Έλληνες ιδιοκτήτες των Μ.Μ.Ε. εναντίον των δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η περιφερειακή της
οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, καταγγέλλουν
την εργοδοσία των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα για γενίκευση του πολέμου
που έχουν κηρύξει εναντίον των βασικών δικαιωμάτων χιλιάδων
εργαζόμενων στα Μ.Μ.Ε., οι οποίοι πρόκειται να απεργήσουν τις
επόμενες δύο ημέρες.
Οι δημοσιογράφοι μαζί με άλλους εργαζόμενους σε όλους τους
τομείς των Μ.Μ.Ε. προετοιμάζουν μια πρωτοφανή απεργιακή
κινητοποίηση για να αντιμετωπίσουν την αδιαλλαξία των
εργοδοτών στις διαπραγματεύσεις των νέων συμβάσεων που αφορούν
τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας.
Ο ’ινταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, πιστεύει ότι η
άρνηση των εργοδοτών ακόμα και να διαπραγματευθούν,
καταμαρτυρεί την πρόθεση να γενικευθεί η αναμέτρηση και
διαπράττουν σοβαρό λάθος, εάν πιστεύουν ότι αυτή η τακτική θα
έχει ως αποτέλεσμα να καμφθούν οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι
εργαζόμενοι στα Μ.Μ.Ε.

Η δεύτερη απεργία, την οποία πραγματοποιούν οι συνδικαλιστικές
Ενώσεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα, αρχίζει αύριο το
πρωί, έχει
διάρκεια 48 ώρες, αφορά όλα τα Μ.Μ.Ε. και περιλαμβάνει τρίωρη
στάση εργασίας την Τετάρτη το απόγευμα στη δημόσια
ραδιοτηλεόραση. Η απεργιακή κινητοποίηση είναι συνέχεια της
24ωρης απεργίας πριν από μια εβδομάδα, παρά τις επανειλημμένες
προσπάθειες των ελληνικών δημοσιογραφικών Ενώσεων να
προχωρήσουν σε μια δίκαιη διαπραγμάτευση με την εργοδοσία. Η
Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών αρνείται να
συμμετάσχει σε μία δίκαιη επίλυση του αδιεξόδου, μετά την
απεργία της 5ης Ιουλίου, στις διαπραγματεύσεις που γίνονται
για τις αποδοχές.
Ο ’ινταν Γουάιτ δήλωσε ότι η εργοδοσία επιχειρεί μια γενική
αντιπαράθεση και όχι έναν αγώνα για να επικρατήσουν
αξιοπρεπείς κοινωνικές συνθήκες. Επισημαίνει ότι για να
επικρατήσει ειρήνη πρέπει να επικρατήσει λογική και να γίνει
σοβαρός διάλογος.
Η απεργία της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών,
της Ένωσης Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου και της Ένωσης
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, που είναι
μέλη της ΔΟΔ, μαζί με όλους όσους εργάζονται στον ημερήσιο
Τύπο, στα πρακτορεία διανομής και ενημέρωσης και στα
ραδιοτηλεοπτικά Μ.Μ.Ε., απαντά στο τέλμα που οδήγησαν οι
εργοδότες τις διαπραγματεύσεις, οι οποίοι επιμένουν σε ένα
ποσοστό αύξησης που δεν ανταποκρίνεται στη χαμένη αγοραστική
δύναμη των εργαζομένων.
Ο ’ινταν Γουάιτ θεωρεί ότι, ακόμη και σε αυτό το προχωρημένο
στάδιο, οι εργοδότες οφείλουν να αναθεωρήσουν και να
προχωρήσουν σε επαγγελματικές, δίκαιες και δημοκρατικές
διαπραγματεύσεις και επισήμανε ότι οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις-μέλη
της Ομοσπονδίας θα διαδηλώσουν την υποστήριξη προς τους
απεργούς στην Ελλάδα.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ δήλωσε ότι η απεργία στην Ελλάδα
αποτελεί μία ακόμη μάχη στον αγώνα για να επικρατήσουν
αξιοπρεπείς κοινωνικές συνθήκες: «Οι συνάδελφοί μας στην

Ελλάδα βρίσκονται σε οξύτατη αντιπαράθεση με την εργοδοσία και
τώρα οι εργαζόμενοι στα πρακτορεία διανομής και ενημέρωσης και
στα μεγαλύτερα ραδιοτηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. δίνουν αγώνα για να
επικρατήσει η δικαιοσύνη στο χώρο εργασίας».

