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Οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις της Γαλλίας και της Μεγάλης
Βρετανίας απέστειλαν τα ακόλουθα μηνύματα συμπαράστασης στην
24ωρη απεργία και τη στάση εργασίας των Ελλήνων δημοσιογράφων:
«Συνάδελφοι,
Η Γαλλική Ένωση «Εθνικό Συνδικάτο Δημοσιογράφων» SNJ – CGT
στηρίζει την απεργία ενάντια στην πολιτική λιτότητας της
Τρόικας. Στη Γαλλία, επίσης, όλο και περισσότερο
αντιμετωπίζουμε ανόητα ευρωπαϊκά μέτρα. Δυστυχώς, η κυβέρνησή
μας, που υποσχέθηκε μια καινούργια πολιτική μετά την πολιτική
Σαρκοζί, δεν προχώρησε σε ανάλογες αλλαγές.
Μετά την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία ποιο θα είναι
το επόμενο θύμα των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Ένας κοινός αγώνας όλων των Ενώσεών μας είναι απαραίτητος για
να τερματισθεί η πολιτική λιτότητας, που σκοτώνει τη
δημοσιογραφία, την ποιότητα της ενημέρωσης και τον
πλουραλισμό.
Η Δημοκρατία, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, θα πεθάνει στην
Ευρώπη, αν δεν αγωνιστούμε όλοι μαζί.
Αλληλεγγύη στους Έλληνες δημοσιογράφους, στις Ενώσεις τους και
στον ελληνικό λαό.
Π. Καμενκά,
Εθνικό Συνδικάτο Δημοσιογράφων- SNJ – CGT »

«Συνάδελφοι,
Ως μέλος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων (Ηνωμένου Βασίλειου
και Ιρλανδίας)- NUJ και εκπροσώπου στη Διευθύνουσα Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, θέλω να σας συγχαρώ,
όπως και όλους τους συναδέλφους, για τις δράσεις, που έχετε
αναλάβει να πραγματοποιήσετε σήμερα και αύριο και να δηλώσω
ότι στηρίζω τα πέντε σημεία των απαιτήσεων σας. Η λιτότητα δεν
είναι αποτελεσματική, επειδή υποχρεώνονται να πληρώσουν, όσοι
δεν ευθύνονται για την κρίση.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το φοβερό τίμημα από την απώλεια των
θέσεων εργασίας, τη μείωση των εισοδημάτων, τη μείωση των
κοινωνικών υπηρεσιών και επιδομάτων, πληρώνουν οι εργαζόμενοι
και όσοι εξαρτώνται από αυτούς. Καταστρέφονται οι ζωές των
ανθρώπων. Πρόσφατα, ακόμη και το ΔΝΤ δήλωσε ότι η λιτότητα
πλήττει την παγκόσμια οικονομία (προσωπικά δεν θεωρώ ότι τους
ενδιαφέρουν οι απλοί άνθρωποι).
Το

Σάββατο

στη

Βρετανία

θα
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διαμαρτυρίας (όχι όμως και απεργία), ενάντια στα μέτρα
λιτότητας και τις οικονομικές περικοπές, οι πορείες και οι
διαδηλώσεις διοργανώνονται από το συντονιστικό όργανο των
συνδικαλιστικών ενώσεων TUC . Σε αυτούς τους κρίσιμους
καιρούς, η αλληλεγγύη που απλώνεται και εκτός των εθνικών
συνόρων έχει βαρύνουσα σημασία.
Με συναδελφική αλληλεγγύη,
Μπάρι Γουάιτ,
Εκπρόσωπος NUJ στη Διευθύνουσα Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων»
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