Ο Γιουνές Μζαχέντ Πρόεδρος
της ΔΟΔ : Εχουμε χρέος να
προστατέψουμε
τους
δημοσιογράφους
και
να
διασώσουμε τα ΜΜΕ – Κλείνουν
τα γραφεία της ΔΟΔ στις
Βρυξέλλες, Ντακάρ, Σύδνεϋ και
Μπουένος Αϊρες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΔΟΔ Γιουνές Μζαχέντ απέστειλε την ακόλουθη
επιστολή προς όλες τις Ενώσεις μέλη της ΔΟΔ. Η επιστολή έχει
ως εξής:
«Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Σήμερα σας απευθύνω αυτή την επιστολή επειδή
γνωρίζω ότι όλοι έχετε επηρεαστεί από την κρίση του Κορωνοϊού
– Covid 19 και τις σοβαρές συνέπειες που έχει στην υγεία των
ανθρώπων καθώς μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί χιλιάδες
θάνατοι, αλλά και σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας
οικονομίας.
Τα σύνορα πολλών χωρών έκλεισαν,
χιλιάδες
εταιρίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους και πολλές από τις
Ενώσεις μέλη μας έπρεπε να κλείσουν, όπως έγινε με τα γραφεία
της ΔΟΔ στις Βρυξέλλες και σε τρία ακόμη περιφερειακά γραφεία
στο Ντακάρ, Σύδνεϋ και Μπουένος Αϊρες.
Ως συνδικαλιστές έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε
τους εργαζόμενους στις Ενώσεις μας και να ενημερώσουμε τους

δημοσιογράφους πώς μπορούν να προστατευθούν καλύτερα από την
πανδημία. Η γενική γραμματεία στις Βρυξέλλες ετοιμάζει ένα
κείμενο για αυτό το θέμα, που θα σας σταλεί τις αμέσως
επόμενες ώρες.
Δυστυχώς αυτή η υγειονομική κρίση θα έχει
επιπτώσεις και στα ΜΜΕ στις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων,
οι οποίοι εργάζονται στις αίθουσες σύνταξης και γενικότερα για
την εργασία των δημοσιογράφων. Ηδη οι πιο ευάλωτοι είναι
εκείνοι που πληρώνουν το τίμημα, καθώς τις επόμενες μέρες θα
χάσουν τη δουλειά τους χωρίς να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και
χωρίς αποζημίωση.
Γνωρίζω ότι ως συνδικαλιστές συμπάσχετε με όλους
όσους από εμάς έχουν ανάγκη. Σας συγχαίρω γιατί έχουμε χρέος
να προστατέψουμε τους δημοσιογράφους και να διασώσουμε τα ΜΜΕ,
συνεργαζόμενοι με όλες τις διεθνείς οργανώσεις εργαζομένων.
Και σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές
μπορείτε να στηριχτείτε και σε εμάς, τα εκλεγμένα μέλη της
Εκτελεστικής και Διοικητικής Επιτροπής. Όπως μπορείτε να
υπολογίζετε στη βοήθεια των ομάδων μας στις Βρυξέλλες, Σύδνεϋ,
Μπουένος Αϊρες και Ντακάρ, που εργάζονται εξ αποστάσεως από το
σπίτι τους.
Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι
πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, ήδη αναβάλλαμε για τον Ιούνιο
την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής στο Ομάν. Όμως σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε
ό,τι είναι δυνατόν για να
διατηρηθεί το υψηλό ποιοτικό
επίπεδο του έργου μας.

Προσέχετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε.
Μη ξεχνάτε ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί.
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