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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ
συνέλευσης σωματείων και συνδικαλιστών που εγκρίθηκε
στην Αγ. Παρασκευή στις 25 Ιουνίου 2013
Οι δεκάδες συνδικαλιστές, αντιπρόσωποι σωματείων και ομοσπονδιών που ανταποκριθήκαμε στο
κάλεσμα της ΠΟΣΠΕΡΤ, για κοινό συντονισμό του αγώνα, ενάντια στην πράξη νομοθετικού
περιεχομένου που κλείνει την ΕΡΤ, δηλώνουμε:
Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων της ΕΡΤ, που μέχρι τώρα έχουν δώσει έναν πάρα πολύ
σημαντικό αγώνα. Με τις κινητοποιήσεις τους και την πρωτοφανή αλληλεγγύη εκατοντάδων
χιλιάδων εργαζόμενων, καταφέραμε όχι μόνο να κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή εδώ και 15 ημέρες
ενάντια στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά δώσαμε και ένα αποφασιστικό χτύπημα
στην κυβέρνηση Σαμαρά που έχασε ένα από τα στηρίγματά της.
Μετά την ΕΡΤ ξέρουμε καλά πως ο «ξαφνικός θάνατος» θα απλωθεί σε παιδικούς σταθμούς,
σχολεία, νοσοκομεία και ότι έχει απομείνει από το δημόσιο. Για να μην θρηνήσουμε ένα – ένα τα
θύματα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αντιστεκόμαστε. Το σύνθημα «Να μην κλείσει η ΕΡΤ»
γρήγορα έχει γίνει «Να ανατραπεί η κυβέρνηση και η μνημονιακή πολιτική».
Αν η κυβέρνηση θέλει να σταματήσει τη σπατάλη στην ΕΡΤ, ας ξεκινήσει από τις διοικήσεις που
διόρισε, από το Προσωπικό Ειδικών Θέσεων που διόρισε, από τα τσάμπα pool στα ιδιωτικά
κανάλια, από τις εξωτερικές παραγωγές. Να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων,
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος.
Συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις μας μπορούμε να νικήσουμε. Να ξανανοίξει η
ΕΡΤ με όλους τους εργαζόμενους της και όλες τις δραστηριότητες. Να σταματήσουμε το τσουνάμι
λουκέτων στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
1. Κάτω τα χέρια από τη δημόσια ραδιο-τηλεόραση. Να μην παραδοθεί η ενημέρωση και ο
πολιτισμός στον έλεγχο, στην εκμετάλλευση και την κερδοφορία των ιδιωτικών
συμφερόντων και των καναλαρχών.
2. Καμία απόλυση εργαζόμενου στην ΕΡΤ. Δεν θα περάσει ο εργασιακός μεσαίωνας και η
θάλασσα ανεργίας που διαμορφώνουν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
3. Να μην περάσει το σχέδιο κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ για τη διάλυση του δημοσίου και την
ιδιωτικοποίηση κάθε δημόσιας παροχής και υπηρεσίας.
4. Δεν θα αφήσουμε να περάσουν οι χουντικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης με τον αιφνίδιο
θάνατο της ΕΡΤ και των οργανισμών που ακολουθούν, που συμπληρώνουν τις
επιστρατεύσεις, τα ΜΑΤ και την καταστολή.
Καλούμε το λαό και τη νεολαία σε λαϊκό ξεσηκωμό.
Για το προεδρείο της Αντιπροσωπείας
ο πρόεδρος
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