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Udruženja novinara Srbije – JOURNALISTS’ ASSOCIATION OF SERBIA
Μήνυμα στήριξης από τη Σερβία: Δημοσιογραφική Ενωση Σερβίας
Συνάδελφοι,
Διαβάζω στις ειδήσεις για την
μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε
Δημοσιογραφική Ενωση Σερβίας
ανακοίνωση στήριξης των Ελλήνων
τι μπορούμε να κάνουμε.

απεργία και σκέφτομαι πως
αυτό το σημαντικό αγώνα. Η
σίγουρα μπορεί να εκδώσει
δημοσιογράφων, ενημερώστε με

Τώρα που οι καιροί είναι δύσκολοι παντού για τους
δημοσιογράφους προκειμένου να αντιδράσουμε και να πολεμήσουμε
μαζί χρειαζόμαστε αλληλεγγύη και κοινές ενέργειες. Είμαστε
μαζί σας!
Χαιρετισμούς,
Vladimir Radomirović
Πρόεδρος
Udruženja novinara Srbije
Asociación Nacional de Periodistas del Perú
Μήνυμα συμπαράστασης από το Περού: Εθνική Ενωση Δημοσιογράφων
του Περού
Συνάδελφοι,
Εχω τη χαρά να απευθύνομαι εκ μέρους της Εθνικής Ενωσης
Δημοσιογράφων του Περού και να σας εκφράσω αμέριστη υποστήριξη
την ημέρα της γενικής απεργίας, για την προάσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Παρακολουθούμε με αλληλεγγύη τις ενέργειές σας με τις οποίες
απαιτείτε από την εργοδοσία των ΜΜΕ και την
ελληνική
κυβέρνηση, να εγγυηθούν αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις,
υγειονομική περίθαλψη για τους συναδέλφους και σταθερή εργασία
με ίσα δικαιώματα για όλους.
Σας παρακινούμε σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να
παραμείνετε ισχυροί στη διαμαρτυρία σας. Την παραμονή του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αξιοπρεπούς Εργασίας δεν
πρέπει να παραχωρούμε ούτε ένα χιλιοστό από τα δικαιώματά μας.
Zuliana Lainez
Γενική Γραμματέας
Asociación Nacional de Periodistas del Perú
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA PRESS (SNPP) DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO
Μήνυμα στήριξης από τη Δημοκρατία του Κονγκό: Εθνικό Συνδικάτο
Επαγγελματιών του Τύπου της Δημοκρατίας του Κονγκό
Συνάδελφοι,
Σας απευθύνω συναδελφικούς χαιρετισμούς εκ μέρους του Εθνικού
Συνδικάτου Επαγγελματιών του Τύπου της Δημοκρατίας του Κονγκό
SNPP. Το Συνδικάτο SNPP στηρίζει αμέριστα τον αγώνα που δίνετε
για την εξεύρεση βιώσιμης λύση διάρκειας για το ταμείο ΕΔΟΕΑΠ.
Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διατήρηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στα
ΜΜΕ.
Κρατήστε γερά στο δίκαιο αγώνα που δίνετε.
Αλληλεγγύη για πάντα,
STANIS NKUNDIYE,
Γενικός Γραμματέας SNPP

SYNDICAT NATIONAL DE LA PRESSE MAROCAINE – SNPM
Μήνυμα στήριξης από το Μαρόκο: Εθνικό Συνδικάτο Τύπου του
Μαρόκο
Το Εθνικό Συνδικάτο Τύπου του Μαρόκο SNPM εκφράζει αμέριστη
αλληλεγγύη και συμπαράσταση στα αιτήματα που έχετε θέσει για
την προάσπιση των νόμιμων δημοσιογραφικών δικαιωμάτων.
Καλή δύναμη,
Younes M’jahed
Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
Γενικός Γραμματέας Εθνικού Συνδικάτου Τύπου του Μαρόκο

INDIAN JOURNALISTS UNION
Μήνυμα στήριξης από την Ινδία: Ενωση Δημοσιογράφων Ινδίας
Συνάδελφοι,
Εμείς τα μέλη της Ενωση Δημοσιογράφων Ινδίας, της μεγαλύτερης
οργάνωσης επαγγελματιών δημοσιογράφων της χώρας, εκφράζουμε
την αμέριστη συμπαράσταση μας στα αιτήματα και στη σημερινή
σας απεργία.
Το κλείσιμο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής
Ασφάλισης και Περίθαλψης ΕΔΟΕΑΠ, είναι άδικο και ενάντια στα
δημοσιογραφικά δικαιώματα. Ενώνουμε τη φωνή μας για την
επίλυση του θέματος χωρίς καθυστερήσεις.
Αλληλέγγυοι με τη δημοσιογραφική οικογένεια της Ελλάδας,
S.N. SINHA,
Πρόεδρος

Ενωση Δημοσιογράφων Ινδίας

RWANDA JOURNALISTS’ ASSOCIATION – ARJ
Μήνυμα συμπαράστασης από τη Ρουάντα: Ενωση Δημοσιογράφων της
Ρουάντας
Χαιρετισμούς,
Είμαι ο Collin από την Ενωση Δημοσιογράφων της Ρουάντας, ο Jim
Boumelha με ενημέρωσε για το κλείσιμο του ταμείου ΕΔΟΕΑΠ.
Σας στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης από την Ενωση της Ρουάντα.
Ελπίζουμε ότι το ζήτημα θα λυθεί προς όφελος των μελών της
Ενωσής σας.
Mε τις καλύτερες ευχές
Collin Haba
Πρόεδρος
Rwanda Journalists’ Association

NATIONAL UNION OF JOURNALISTS – NUJ (UK and Ireland)
Μήνυμα συμπαράστασης από τη Βρετανία:
Δημοσιογράφων (Η.Β. και Ιρλανδία)

Εθνική

Ενωση

Συγνώμη που καθυστερήσαμε. Οι δημοσιογράφοι από τη Βρετανία
και την Ιρλανδία στέλνουν τις καλύτερες ευχές και τη στήριξή
τους στις ενέργειες σας.

Με τις καλύτερες ευχές,
Tim Dawson,

Πρόεδρος
Τhe National Union of Journalists in Britain and Ireland

