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Αύριο, 3 Μαίου, εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του
Τύπου. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
διακηρύσσει για μια ακόμη φορά την πίστη της στην
ελευθεροτυπία, ως ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και μάχεται
για την ελεύθερη έκφραση και την ανεμπόδιστη διακίνηση των
ιδεών και των πληροφοριών στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.
Οι τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις έχουν επιτείνει
αβεβαιότητες και κινδύνους. Στη θέση των προσδοκιών για ειρήνη
ολοένα και νέες πολεμικές συγκρούσεις ξεσπούν. Οι
δημοσιογράφοι γίνονται στόχοι βίας και επιθέσεων ενώ οι
κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός
τους σε όλον τον κόσμο ολοένα και αυξάνονται. Η έκθεση της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) για το 2005
καταγράφει 89 θανάτους δημοσιογράφων και προσωπικού Τύπου.
Τριάντα πέντε από αυτούς έπεσαν νεκροί στο Ιράκ.
Την ίδια ώρα, το μέλλον της δημοσιογραφίας και των εργαζομένων
πλήττεται από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας και τη δημιουργία
παγκοσμίων δικτύων ΜΜΕ. Οι διάφορες πιέσεις στους
δημοσιογράφους, κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους,
πληθαίνουν.
Οι Έλληνες δημοσιογράφοι έχουν ήδη πλούσια αρνητική εμπειρία
από αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, που δημιουργείται στον τομέα
της ενημέρωσης. Οι απολύσεις, η επίθεση στο εισόδημα, τα
προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις, στην εφαρμογή των
Συλλογικών Συμβάσεων, τα φαινόμενα διαπλοκής και εξαρτήσεων
και οι παρεμβάσεις στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, είναι η
ωμή πραγματικότητα, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες δημοσιογράφοι
στη χώρας μας καθημερινά.
Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των δημοσιογράφων σε πολλές
χώρες του κόσμου και την Ελλάδα, για τα εργασιακά δικαιώματα,
την ποιότητα της ενημέρωσης, την αξιοπρέπεια των

δημοσιογράφων, την ελευθερία στην έκφραση, την ανεμπόδιστη
διακίνηση ιδεών και πληροφοριών, είναι η απάντηση στις
προκλήσεις των καιρών.
Η ΕΣΗΕΑ ενώνει τη φωνή της με τη Δ.Ο.Δ. για:
· Να συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση την εκστρατεία για να
επαναφέρουμε την ποιότητα στα ΜΜΕ και τα δικαιώματα στο χώρο
της εργασίας, οικοδομώντας την αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων.
· Να καταπολεμήσουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές,
που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ.
· Να δημιουργήσουμε ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για τους
δημοσιογράφους που
εργάζονται σε επικίνδυνες περιοχές.
Όπως τονίζει από την ίδρυσή της και η Διεθνής Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων: “Δεν νοείται ελευθερία του Τύπου όταν οι
δημοσιογράφοι εργάζονται σε συνθήκες που μαστίζονται από τη
διαφθορά, τη φτώχεια και τον τρόμο”.

