Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του
Προέδρου του κ. Αλέξη Τσίπρα
στον αγώνα μας
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Στη συνέχεια των επαφών με τους αρχηγούς των πολιτικών
κομμάτων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είχαν σήμερα
τηλεδιάσκεψη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ.
Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο ανέπτυξαν τις θέσεις τους και τους
λόγους, για τους οποίους ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου
και την έναρξη διαλόγου όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας, αφού άκουσε τις
θέσεις μας, ευχαρίστησε για την πρόσκληση και μεταξύ άλλων
τόνισε: «Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο δεν απαντάει στις ανάγκες των
εργαζομένων, αλλά ούτε των επιχειρήσεων. Διαβλέπω πολιτική
σκοπιμότητα. Το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο γιατί αφορά τις
ανάγκες κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων και είναι σύμφωνο
με την ιδεολογία της κυβέρνησης, η οποία επιθυμεί την
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Δημιουργεί εργαζόμενους
τριών ταχυτήτων: Τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, τους
εργαζόμενους με σύμβαση έργου, και τους εργαζόμενους σε
συνδεδεμένες εταιρείες, δηλαδή μεταφερόμενους εργαζόμενους.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, επιφέρει πλήγμα στη δυνατότητα
υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ δυσκολεύει και την
πρόσβαση στον ΟΜΕΔ. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν φωτογραφικές
διατάξεις, που αποσκοπούν στον έλεγχο της Ενημέρωσης και για
τον λόγο αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή την προσπάθεια.
Δεν είμαστε αντίθετοι με την ενίσχυση του Τύπου, αλλά όχι με
αυτόν τον τρόπο. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, όταν αναλάβαμε την
κυβέρνηση, ήταν 1800. Όταν φύγαμε ήταν 3000. Η στήριξη της
εργασίας αποτελούσε και αποτελεί βασικό μας στόχο.
Ο Τύπος και τα ΜΜΕ είναι σε οικονομική κρίση, αλλά, επιτρέψτε

μου, βρίσκονται και σε κρίση αξιοπιστίας. Η ενίσχυση των ΜΜΕ
πρέπει να έχει κριτήριο την προστασία της εργασίας, αλλά και
τη διαφάνεια. Δεν δεχόμαστε τις κρυφές διατάξεις και τις
ενισχύσεις με τον τρόπο της «λίστας Πέτσα». Πρέπει, επιπλέον,
να στηριχθούν και οι περιφερειακοί σταθμοί, γιατί εκεί υπάρχει
πλήρης αδιαφορία. Ίσως, γιατί στόχος δεν είναι η ενίσχυση του
πλουραλισμού, αλλά ο έλεγχος της Ενημέρωσης. Εμείς στη Βουλή,
με βασικό κριτήριο τη στήριξη της εργασίας, θα καταθέσουμε
δέσμη προτάσεων, αλλά περιμένουμε και από εσάς πρωτοβουλίες
για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και του πλουραλισμού των ΜΜΕ.
Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και αξίζει να στηριχθεί. Θέλουμε να
πετύχετε, γιατί πρόκειται για το βάθεμα της δημοκρατίας και θα
στηρίξουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες».
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