Νέο μιντιακό τοπίο μόνο με
καθαρά πρόσωπα και κανόνες
Με διαδικασίες φαστ τρακ που οδηγούν σε απολύσεις και
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η κυβέρνηση, χωρίς
εγγυήσεις για τον πλουραλισμό και την ελευθερία της έκφρασης,
επιχειρεί να οριοθετήσει το νέο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Η ΕΣΗΕΑ, που επιμένει στη θεσμοθέτηση κανόνων και διασφάλισης
της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων, υπογραμμίζει ότι, το
νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, μπορεί να αποτελεί
αφετηρία συζήτησης για την αντιμετώπιση της 25ετους
εκκρεμότητας που υπάρχει αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπηρετεί
το πάγιο αίτημα της κοινωνίας και του δημοσιογραφικού κλάδου
για υπεύθυνη ενημέρωση, με κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία
των Μέσων.
Η ΕΣΗΕΑ, με τη σημερινή παρέμβασή της στην αρμόδια επιτροπή
της Βουλής, επανέλαβε την πάγια διακηρυγμένη θέση της κατά της
συγκέντρωσης των Μέσων Ενημέρωσης, είτε αυτό αφορά την
επιχειρηματικότητα είτε αφορά την πολιτική εξουσία.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, τη στιγμή που ιδιοκτήτες των ΜΜΕ
συνεχίζουν με απολύσεις, απλήρωτη και μαύρη εργασία και
συνεχείς μειώσεις μισθών να «ξεφορτώνουν» εργαζομένους, το
νομοσχέδιο όχι μόνο δεν βάζει τέλος σε αυτή τη διαδικασία αλλά
αντίθετα αφήνει περιθώριο και δημιουργεί προϋποθέσεις για νέο
κύμα απολύσεων. Με μέτριους μάλιστα υπολογισμούς, αυτές μπορεί
να υπερβούν τις 2000.
Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόνοια για
διασφάλιση
των
εργασιακών
σχέσεων
με
πλήρη
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα και κλαδικές συλλογικές
συμβάσεις εργασίας, ενώ απειλείται, αν δεν καταργείται, η
αυτοτέλεια και η αυτονομία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
Δεν είναι τυχαίο, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΑ σήμερα
στη Βουλή, ειδικά για τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά Μέσα (ΕΡΤ,
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΓΓEΕ, Δημοτικοί Σταθμοί κλπ.) οι δημοσιογράφοι

αντιμετωπίζονται με βάση το νομοσχέδιο ως δημόσιοι υπάλληλοι,
γεγονός που μόνο την ενημέρωση με δημοσιογραφικές εγγυήσεις
δεν υπηρετεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, σε συνεννόηση με τις άλλες
Ενώσεις και την ΠΟΕΣΥ, δηλώνει ότι θα προασπίσει τα δικαιώματα
των δημοσιογράφων αλλά και το δικαίωμα της κοινής γνώμης για
υπεύθυνη ενημέρωση και καλεί την κυβέρνηση να ανταποκριθεί
στην υποχρέωσή της να απομακρύνει ακόμα και κάθε σκιά
διαπλοκής που βαραίνει πρόσωπα και καταστάσεις στο μιντιακό
τοπίο. Μόνο σε μία τέτοια προσπάθεια, η ΕΣΗΕΑ θα είναι
σύμμαχος και αρωγός.
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