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Εμείς, οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί και οι υπάλληλοι των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που συγκεντρωθήκαμε την Πέμπτη 20
Δεκεμβρίου 2001 στο Θέατρο “Ακάδημος”, ύστερα από πρόσκληση
της ΕΣΗΕΑ, της ΠΟΕΣΥ, της ΕΠΗΕΑ, της ΕΤΕΡ, της ΠΟΣΠΕΡΤ και
της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων,
απέναντι στην κρίσιμη κατάσταση της Ενημέρωσης και των κλάδων
μας, πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να λυθούν τα
σημερινά προβλήματα. Είναι ο δρόμος της ευθύνης, της δράσης,
του ενωμένου αγώνα όλων των εργαζόμενων στα ΜΜΕ.
Tα προβλήματα της Ενημέρωσης σήμερα στη χώρα μας έχουν πολλές
διαστάσεις, στις οποίες πρέπει να γίνουν, πριν είναι αργά,
ουσιαστικές παρεμβάσεις. Τα ΜΜΕ γεμίζουν από σκουπίδια, η
αξιοπιστία τους καταρρέει. Πρόκειται για έναν κατήφορο στον
οποία οδήγησε ο άκρατος ανταγωνισμός των ιδιοκτητών και η
εμπορευματοποίηση της ενημέρωσης.
Πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα της ενημέρωσης ανεξάρτητα
από το Μέσο, να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που είχαν οι
μεταβολές στο επίπεδο της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ τα τελευταία
χρόνια. Για τις εξελίξεις αυτές που συνθέτουν το τοπίο της
κρίσης, εμείς οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ δεν έχουμε καμία ευθύνη.
Αντίθετα είμαστε τα θύματα της λεγόμενης εξυγίανσης των

επιχειρήσεων ΜΜΕ.
Απόδειξη το κύμα των απολύσεων που υψώνεται απειλητικά.
· Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι απολύσεις και να
ανακληθούν όσες έχουν γίνει.
· Δεν πρόκειται να ανεχτούμε συνθήκες εργασίας που
χαρακτηρίζονται από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στις
εργασιακές σχέσεις, που λειτουργούν σε βάρος της ποιότητας
της δουλειάς μας.
· Απαιτούμε συνθήκες εργασίας και αποδοχές που θα
διασφαλίζουν την προσωπική μας αξιοπρέπεια.
· Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για όλα αυτά ανυποχώρητα
συντονίζοντας τη δράση μας. Τώρα είναι η ώρα για τη
δημιουργία Συνδικάτου Τύπου. Έτσι ο κόσμος της Ενημέρωσης θα
μπορέσει να αγωνιστεί για ουσιαστική και ποιοτική Ενημέρωση
και γενικά ποιοτικά οπτικοακουστικά προϊόντα, για όλο τον
ελληνικό λαό.
· Αξιώνουμε την ανακοίνωση, μετάδοση και δημοσίευση του
παρόντος ψηφίσματος σε όλα τα
ραδιοτηλεοπτικά, όπου εργαζόμαστε.

Μέσα,

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ!
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΜΕ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ!
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!
ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!
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