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El Grup Zeta suspèn l'aplicació de l'ERO
La vaga convocada a les empreses del Grup Zeta els dies 14,
15 i 16 de gener del 2009 va ser desconvocada la matinada
del 14 de gener passat, hores abans del seu inici, després que
la direcció acceptés suspendre l'aplicació de l'expedient de
regulació d'ocupació (ERO) presentat el 31 de desembre
passat davant la Direcció General de Treball, a Madrid.
Aquesta situació és fruit de la mediació duta a terme pel
Departament Treball de la Generalitat, que al llarg del
dimarts 13 de gener va reunir-se amb les parts. L'ERO
presentat per l'empresa afectava 531 treballadors. Ara s'ha
obert un termini de negociació per tal de trobar una sortida
pactada entre treballadors, sindicats i responsables del Grup
Zeta.
Per protestar per la presentació d'aquest ERO, els
treballadors del Grup Zeta van manifestar-se el 8 de gener
passat. La marxa, que va comptar amb la participació d'unes
500 persones, va transcórrer entre la confluència dels carrers
Bailèn i Consell de Cent, on hi ha la seu del hòlding i dels seus
mitjans, i la plaça de Sant Jaume. Aquesta acció es va afegir
a la que també es va fer el mateix dia i amb el mateix motiu
a Madrid, des de la seu del grup fins a la Direcció General de
Treball. L'ERO presentat per la direcció del Grup Zeta el 31
de desembre passat afecta 531 treballadors, entre el 22% i el
24% del conjunt de la plantilla. L'SPC ha donat suport al
conjunt de protestes endegades pels treballadors del Grup
Zeta contra de l'expedient de regulació i confia que les
negociacions que ara s'han de fer permetin trobar una sortida
viable.
D'altra banda, la redacció d'El Periódico va fer públic el 9 de
gener passat un comunicat en el qual expressava el seu rebuig
a l'ERO i argumentava que una disminució de la plantilla de la
redacció afectaria ineludiblement la qualitat del diari. Així,
afirma en el seu escrit que «davant la presentació d'un
expedient de regulació d'ocupació (ERO) per part del Grup
Zeta, el Comitè Professional d'El Periódico de Catalunya, amb
el suport unànime de la redacció, manifesta que l'eliminació
prevista de 73 llocs de treball en aquesta empresa impediria
que el diari mantingués el seu actual nivell de qualitat i
suposaria una hipoteca excessiva que amenaçaria el seu
futur. A més a més dels llocs de treball, si es portés a terme
l'expedient de regulació en els seus actuals termes es posaria
en perill la forma que bona part d'aquesta societat ha escollit
per exercir el seu dret constitucional a informar-se i a crear
la seva pròpia opinió.» Podeu consultar el contingut íntegre
d'aquest escrit a <www.sindicat.org/spc/inf/index.php?

nid=891&ln=ct> «

La FeSP exigeix el màxim control sobre les regulacions de plantilla
amb l'excusa de la crisi
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), en un
comunicat de data 19 de gener de 2009, denuncia l'actitud de
diferents empreses de comunicació, que estan aprofitant la
crisi per a reduir les seves plantilles, en alguns casos sense
justificació econòmica i d'una manera salvatge. La Junta
Executiva Federal de la FeSP –reunida els dies 17 i 18 de
gener a Madrid- ha constatat que els propietaris de molts
mitjans de comunicació pretenen portar a terme
acomiadaments en totes les seves empreses, fins i tot en les
que són rendibles. Amb això pretenen reparar la seva mala
gestió, en alguns casos acumulada durant anys i anys,
emparant-se en els problemes econòmics actuals.
Davant aquesta actuació empresarial, la FeSP exigeix a la
Inspecció de Treball que mantingui un zel especial en la seva
tasca, i reclama de l'autoritat laboral que sigui el més exigent
possible a l'hora d'autoritzar acomiadaments. Els treballadors
pateixen la crisi econòmica com tota la ciutadania, però no
són ells els que l'han causat i no poden ser els únics que en
paguin les conseqüències.
La FeSP expressa la seva solidaritat als treballadors del Grup
Zeta, que estan amenaçats amb mig miler d'acomiadaments –
una quarta part de la plantilla- i els anima que continuïn en la
seva lluita contra un intent tan salvatge com aquest de reduir
personal. La mateixa solidaritat es fa extensiva a les
plantilles d'altres mitjans de comunicació que també passen
per processos d'acomiadaments o per amenaces que aquests
seran inevitables. «

Èxit de la vaga a El País
La vaga convocada els dies 26 i 27 de desembre al diari El
País va ser secundada pel 90% de la plantilla, segons ha
informat el seu comitè d'empresa. El divendres 26, Prisa va
treure al carrer només una edició estatal sense quadernet
d'informació local, amb la major part de les notícies de
Nacional i Economia sense signatura i amb la graella de
programes de televisió simplificada. Aquesta edició minvada,
com la del dissabte 27, va ser realitzada per personal dels
comandaments intermedis, que van anar a la feina responent
a les pressions de la presidència de l'empresa. A la redacció

de Madrid van anar-hi a treballar unes 80 persones, 50 de les
quals eren comandaments intermedis i directius, mentre que
les altres 30 eren treballadors amb contractes temporals. La
determinació d'anar a la vaga es va votar el dia 23 de
desembre i l'acord va adoptar-se amb el suport de 420 vots a
favor, 82 en contra i 14 en blanc, d'un total de 516 sufragis
emesos. El País compta amb una plantilla de 850 treballadors
fixos. L'ambient entre la redacció i la direcció és molt tibant,
i els treballadors van demanar que no es comprés el diari
durant els dos dies de la vaga.
El director del rotatiu, Javier Moreno, no va ocultar al matí
del divendres 26 als redactors que no van secundar la vaga la
seva preocupació per la deterioració de les relacions laborals
i va confessar que espera una «onada de conflictes» cara als
quals va assegurar «estar preparats», segons informa el
digital Diario Crítico. Els treballadors sospiten que la direcció
de l'empresa, en el fons, està interessada en aquests
conflictes per rendibilitzar-los i justificar així futures accions
empresarials. A darrera hora de la tarda del divendres 26,
molts mòbils van rebre aquest missatge: «Els treballador@s
de El País estem en vaga, no per diners, sinó per una causa
justa. Sisplau, els dies 27 i 28 no compris el diari ni obris la
web. Passa-ho».
D'altra banda, encara que des de Prisa es pretén minimitzar
els efectes de la vaga duta a terme pels seus treballadors els
dies 26 i 27 de desembre, l'impacte de la mobilització és
innegable. Excepte els comandaments, la totalitat dels
treballadors van respondre a la convocatòria; l'empresa va
haver de recórrer a una impremta aliena, a Burgos, per treure
una edició reduïda, i el repartiment es va haver de fer amb
escorta policial. «Aquest ha estat l'espectacle vergonyós que
ha ofert un mitjà que presumeix de progressisme, i això no
deixarà d'influir en els seus lectors», ha manifestat el
secretari d'Organització de la FeSP, Dardo Gómez. Malgrat la
normalitat que, segons la direcció de l'empresa, ha
caracteritzat les dues jornades, el dissabte 27 va sortir al
carrer una edició de només 44 pàgines i no va haver-hi
notícies signades ni quadernets d'informació local, i la
programació de les televisions només recollia la de les
cadenes generalistes. Això també ho han advertit els seus
lectors. «Per fer encara més gran l'afront al prestigi guanyat
per El País en altres temps, quan un grup de més de 50
treballadors es va plantar davant les furgonetes de
repartiment que sortien de la impremta de Burgos, va anar-hi
la policia, que els va dispersar». Aquesta pràctica poc neta de
contractació d'agents externs per trencar una vaga entronca
amb l'actitud patronal més rància del segle passat i podria
vulnerar els drets dels treballadors.
El comitè d'empresa ha denunciat el sabotatge dut a terme

per la direcció i no descarta presentar una demanda per
vulneració del dret de vaga. El motiu de la vaga és la sortida
de 57 empleats del departament de publicitat del diari per
incorporar-se a l'empresa externa Box News Publicidad.
Malgrat que Prisa assegura que gaudiran de les mateixes
condicions que tenien a El País, el comitè considera que això
serà mentre duri l'actual conveni, però que quan expiri,
aquest any 2009, temen que Box News en signi un de nou amb
condicions pitjors. A més, l'externalització de l'àrea de
Publicitat inquieta els treballadors, ja que es podria fer el
mateix amb àrees com Administració i Producció, la qual cosa
seria el principi del desmantellament del diari. «

La FIP denuncia que Israel ha convertit els periodistes en un
objectiu més del seu atac a la franja de Gaza
Jim Boumelha, president de la Federació Internacional de
Periodistes (FIP), a la qual pertany la FeSP, s'ha dirigit a tots
els sindicats membres apel·lant-los a defensar els periodistes
a la zona de Gaza. El president de la FIP expressa «la
profunda alarma de la FIP per la seguretat dels periodistes
palestins i els seus col·legues a la franja de Gaza, després de
nombrosos atacs per part d'Israel dirigits contra periodistes i
mitjans, instal·lacions i equip. Fins ara, cinc periodistes han
estat morts com a resultat directe dels atacs israelians.
Mitjans de comunicació, equips i instal·lacions han estat
atacats i destruïts.»
Per respondre a les necessitats dels membres del Sindicat de
Periodistes Palestins a Palestina, la FIP considera que «cal
adoptar mesures concertades contra l'intent deliberat
d'intimidar els mitjans de comunicació que són presents a
Gaza en moments en què Israel ha imposat la prohibició que
els periodistes estrangers entrin a la zona. Aquesta situació
viola els drets dels nostres col·legues que tracten de cobrir el
conflicte i posa en risc els que treballen a Gaza.»
A la FIP li preocupa que, sense una acció concertada i
unificada per denunciar les violacions dels drets dels
periodistes a Gaza, la situació de la seguretat dels periodistes
a Gaza empitjori, i vol mobilitzar l'opinió mundial per canviar
la situació. La FIP ha efectuat una crida al secretari general
de Nacions Unides perquè investigui i emprengui accions
sobre la situació crítica dels mitjans de comunicació i els
atacs als periodistes. A tots els afiliats de la FIP els prega
«enviar una carta en aquests termes al senyor Ki-Moon.» A
més, la FIP proposa la creació d'un grup de suport en defensa
dels periodistes a Gaza -Comitè de Defensa de Periodistes de
Gaza- per promoure noves accions de solidaritat que incloguin

l'enviament d'assistència humanitària als nostres col·legues
sobre el terreny, i exigir la investigació de totes les violacions
del dret internacional humanitari, especialment el dret a la
protecció dels periodistes, recollit a la Resolució 1.738 del
Consell de Seguretat, de 23 de desembre de 2006.
La FIP considera que és urgent l'enviament de material als
seus col·legues a Gaza per augmentar-ne la seguretat. Les
donacions al Fons de Seguretat per proporcionar més ajut
humanitari a les víctimes de la violència s'han d'enviar a:
Gaza Journalists Defence,
IFJ Safety Fund
a/c BE64 2100 7857 0052, Swift Code: GEBABEBB,
Fortis Bank, Rond Point Schuman 10, 1040 Brussels
La FIP fa una crida a tots els seus afiliats perquè s'uneixin a
aquesta comissió i donin suport a l'apel·lació de la FIP a les
organitzacions internacionals i regionals per adoptar mesures
immediates per aturar els atacs contra els mitjans de
comunicació a Gaza.
D'altra banda, la FIP ha demanat al món del periodisme que
alci la veu en protesta per la pressió del govern israelià sobre
els mitjans de comunicació tractant d'encobrir el conflicte de
Gaza mitjançant el bloqueig dels mitjans que pretenen
informar sobre la situació de crisi que hi ha a a la zona. La
FIP ha informat que un altre periodista palestí és la quarta
víctima de la premsa en les recents accions militars
israelianes a Gaza. Al Eyhab Wahidi, que treballava com a
càmera per a la Corporació de Ràdio Palestina a Gaza, va ser
assassinat el 9 de gener passat amb la seva dona i la seva
sogra, quan les tropes israelianes van bombardejar casa seva
a la ciutat de Gaza; els fills van resultar ferits. La FIP ja havia
denunciat dies enrere que «Israel apunta intencionadament
cap als mitjans de comunicació palestins», al mateix temps
que manté la seva prohibició que els periodistes estrangers
entrin a Gaza. «Cada dia que passa, veiem contínues i
cíniques violacions de la llibertat de premsa i dels drets dels
periodistes que intenten, en condicions difícils, informar del
que passa a Gaza», ha dit Aidan White, secretari general de
la FIP, que ha afegit que tenen «informacions que els mitjans
a l'interior de Gaza són objectiu dels soldats israelians,
mentre s'impedeix l'accés dels mitjans externs». A la pàgina
web del sindicat (<www.sindicat.org>) i a la de la FIP
(<www.ifj.org>) hi ha més informació sobre la situació dels
periodistes a la franja de Gaza en un moment en què al
tancament d'aquesta edició de Fil Directe s'anunciava l'alto el

foc. «

Mig any de retard en el nomenament del Consell Assessor de
Continguts i Programació de la CCMA
La nova Llei de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, aprovada fa més d'un any i pensada per
desgovernamentalitzar els mitjans públics de la Generalitat,
però encara sotmesa a les pressions polítiques dels partits, no
està desplegada del tot, perquè mig any després del termini
previst en la Llei mateixano s'ha nomenat encara el Consell
Assessor de Continguts i Programació. Aquest consell, que per
la composició i per les seves funcions havia de superar el
model restrictiu de l'antiga llei, està pendent del
nomenament parlamentari dels 21 membres, que han de ser
elegits «d'entre persones de prestigi reconegut que han de
representar la pluralitat de la societat catalana» i entre les
quals ha d'haver-hi representats com a mínim «els sectors
professionals, els sectors educatius, les associacions cíviques,
culturals i d'usuaris, i els treballadors de la CCMA». A
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=878&ln=ct> es pot
consultar el comunicat íntegre de l'SPC sobre l'endarriment
del nomenament d'aquest ens assessor. «

L'SPC i la FeSP rebutgen l'atemptat d'ETA a Bilbao
Amb motiu del darrera acció d'ETA a Bilbao, el 31 de
desembre passat, el Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) va fer públic un comunicat en el qual expressava la seva
condemna rotunda de l'atemptat amb cotxe bomba davant les
instal·lacions d'EiTB a Bilbao, un edifici que acull també
altres mitjans, com la delegació de Catalunya Ràdio a
Euskadi. Es tracta d'una nova manifestació de terrorisme
injustificat, aquest cop contra mitjans de comunicació, que
busca intimidar-los en un nou intent de «matar el missatger»,
obsessió de molts poders i també d'il·luminats que vulneren el
dret a la informació. Des de l'SPC vàrem expressar «el nostre
suport als professionals d'Euskal Telebista i de la resta de
mitjans de l'immoble atacat, sotmesos al xantatge terrorista
per una organització que sempre ha menystingut els
interessos dels treballadors.» «

L'SPC denuncia l'assetjament dels Mossos a un fotoperiodista

El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia l'agressió i
les traves que dos agents dels Mossos d'Esquadra van posar al
fotògraf Albert Garcia el dissabte 20 de desembre durant la
manifestació que va tenir lloc a Barcelona en suport dels
joves grecs que porten uns dies mobilitzant-se al seu país.
Garcia, que anava convenientment acreditat com a
periodista, va voler captar imatges d'una de les detencions
que es va fer en el decurs d'aquesta protesta, moment en el
qual els dos agents van retenir-lo, van apoderar-se de la seva
documentació i van amenaçar denunciar-lo. Quan Garcia va
demanar que s'identifiquessin, s'hi van negar i Garcia va ser
objecte d'intimidació física per part dels mateixos agents.
Aquesta no és la primera vegada que membres del cos de
policia dels Mossos d'Esquadra agredeix física o verbalment
aquest company fotoperiodista. A principis del 2007 va ser
víctima d'un assetjament continuat per part d'aquest cos,
contra el qual va interposar una querella criminal per
amenaces i coaccions que a hores d'ara es troba a l'Audiència
Provincial a l'espera de judici. L'SPC es veu amb l'obligació de
denunciar un cop més les dificultats que les forces de
seguretat posen en ocasions als professionals de la informació
per desenvolupar la seva tasca. El Sindicat expressa la seva
indignació per aquest nou cas d'assetjament als
fotoperiodistes i exigeix als responsables del cos que depurin
les responsabilitats que s'escaigui i adoptin les mesures
necessàries perquè fets com aquest no es repeteixin. L'SPC es
solidaritza amb el company Albert Garcia i es posa a la seva
disposició per dur a terme aquelles accions que vulgui
emprendre. «

Els treballadors de La Gaceta de Canarias mantenen les
mobilitzacions
Els treballadors de La Gaceta de Canarias, que ja fa gairebé
dos mesos que estan en vaga indefinida, període en el qual no
s'ha editat el diari i que l'empresari Fernando Peña ha
aprofitat per acomiadar més de 30 empleats, es van
concentrar el 2 de gener passat davant la seu del rotatiu a
Tenerife. Aquesta reunió de protesta pacífica va tenir lloc per
diversos motius, però sobretot perquè l'empresari, que deu
salaris i pagaments tant als treballadors com a nombrosos
proveïdors, pretén tornar a editar el rotatiu sense comptar
amb professionals de la comunicació ni oferir una solució al
conflicte. Els treballadors i la Unió de Professionals de la
Comunicació de Canàries (UPCC) sol·liciten a les diferents
administracions públiques i tota mena d'empreses que no
col·laborin amb aquest intent d'atemptar contra el dret de
tots els treballadors a percebre els seus salaris i a protestar
mitjançant la vaga per l'impagament. Els empleats, molts dels

quals han estat acomiadats sense que encara se'ls hagi abonat
els reconeixements de deute signats fa gairebé un mes per
l'empresari esmentat, consideren que aquests organismes no
han de ser còmplices d'aquest abús. A , així com a la pàgina
web de la UPCC (<www.upccanarias.com>), podeu trobar més
informació sobre la situació que estan patint aquests
periodistes canaris. «

La FeSP reclama a la Conferència de Degans mesures correctores
contra els abusos als estudiants en les seves pràctiques als mitjans
Aprofitant la reunió de la Conferència de Degans de les
Facultats de Ciències de la Comunicació i Informació que va
tenir lloc el passat mes de desembre a Màlaga, el secretari
d'Organització de la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP, Dardo Gómez, va remetre a aquestes autoritats
acadèmiques una carta on els recorda que «els periodistes
estem passant per un dels pitjors moments, tant en l'aspecte
laboral com en el professional; dos vessants que gairebé
sempre conflueixen i creen sinergies en la nostra professió.»
Gómez assenyala als degans que «la degradació progressiva
de la qualitat de la informació -en gran part provocada per
aquesta precarietat al costat de la negligència empresariales veurà incrementada davant la pretensió de seguir produint
els mateixos productes amb menys recursos humans i
econòmics.»
L'últim any van llicenciar-se en Periodisme a Espanya 2.600
nous professionals, segons el darrer informe de l'Associació de
la Premsa de Madrid. D'acord amb una enquesta realitzada, el
79% van manifestar haver fet pràctiques en empreses. Si
extrapolem aquestes dades, es dedueix que 2.054 d'aquests
llicenciats han fet de treballadors gratuïts; el mateix informe
indica que només el 9,4% han accedit per aquesta via a un
lloc de treball. Aquesta xifra de 2.054 pot ser molt més gran
anualment, ja que no només fan pràctiques en empreses els
estudiants d'un curs, ni aquestes s'ajusten als quatre mesos
pactats, és a dir que l'aprofitament de mà d'obra gratuïta per
part de les empreses és incalculable.
Dardo Gómez mostra també la preocupació de la FeSP per
l'articulació del polèmic pla Bolonya, «que arriba just en un
moment de crisi en el sector, amb importants empreses
periodístiques reduint les plantilles i que podrien caure en la
temptació de suplantar a mig termini (d'aquí a tres o quatre
anys) periodistes en actiu per aquests nous diplomats». El
document
complet
es
pot
consultar
a
<www.fesp.org/docs/Carta_FeSP_a_la_Conferencia_de_Deca

nos.pdf.pdf>. «

Presentat el III Premi Julio Anguita Parrado
El Sindicat de Periodistes d'Andalusia (SPA), la Universitat de
Còrdova i l'Ajuntament han convocat la tercera edició del
Premi Internacional de Periodisme Julio Anguita Parrado,
creat en homenatge al periodista cordovès mort el 7 d'abril
de 2003 a la guerra de l'Iraq i amb el qual anualment l'SPA
reconeix la tasca dels periodistes que desenvolupen la seva
feina en zones de conflicte bèl·lic o especial violència social.
A l'acte de presentació del premi, celebrat el 19 de desembre
passat, hi van participar el vicerector de Comunicació i
Coordinació Institucional, Manuel Torralbo, l'alcaldessa de la
ciutat, Rosa Aguilar, el pare de Julio Anguita Parrado, Julio
Anguita González, i la secretària provincial de l'SPA a
Còrdova, Ana Romero. El termini de presentació de
candidatures es mantindrà obert fins al 20 de febrer i el
guardó, dotat amb 3.000 euros, es lliurarà el 7 d'abril. Aquest
any integren el jurat del premi tres periodistes experts en
relacions internacionals, Felipe Sahagún, Teresa Aranguren i
José Manuel Martín Medem, a banda de la germana del
periodista mort, Ana Anguita Parrado, el degà de la Facultat
de Comunicació de Sevilla, Francisco Sierra, i la defensora
universitària i professora de la Universitat de Còrdova,
Carmen Jiménez.
Durant la presentació, Rosa Aguilar va destacar que l'objectiu
del premi és reconèixer una trajectòria professional brillant,
compromesa amb la defensa dels drets humans, de
periodistes de qualsevol nacionalitat, o bé d'entitats
periodístiques que hagin treballat en zones de conflicte
bèl·lic o d'especial violència social. L'alcaldessa va lamentar
que enguany hagin mort assassinats 50 periodistes i que 140
més hagin estat empresonats, per la qual cosa ha reivindicat
el compliment dels drets laborals dels professionals que
treballen en els mitjans de comunicació i la millora de les
seves condicions de seguretat, sobretot per a aquells que
desenvolupen la seva tasca en zones de conflicte. Aguilar va
destacar també que el periodista cordovès assassinat a l'Iraq
el 2003 «ja forma part d'aquesta ciutat i del periodisme a
Espanya» i que se'l recordarà sempre «com un referent de la
llibertat d'informació i de la informació veraç».
Per la seva banda, el pare del periodista mort, Julio Anguita,
va denunciar que el seu fill «va patir dificultats laborals», per
la qual cosa va exigir que «es millorin les condicions de
treball» dels professionals dels mitjans de comunicació.
«Moltes vegades, sobre l'explotació més indigna s'aixequen els

grans reportatges, per al reconeixement d'uns pocs», va
lamentar l'excoordinador general d'IU. En aquest sentit, la
secretària general de l'SPA a Còrdova, Ana Romero, va alertar
que la crisi econòmica «afecta de manera important els
mitjans de comunicació, que acomiaden els seus empleats o
els obliguen a treballar en condicions precàries». Romero va
afegir que «la situació laboral que viuen els periodistes posa
en perill la llibertat d'expressió en una societat democràtica».
Sobre la convocatòria del premi, Romero ha recordat que es
va crear «en homenatge» al company mort a l'Iraq i ha agraït
la col·laboració de les altres entitats organitzadores. Les
bases
del
premi
es
poden
consultar
a
<ww.spandalucia.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=292&Itemid=47> «

Un jutge belga frena l'assetjament de la Comissió Europea al
secret professional d'un periodista alemany
Un magistrat de Brussel·les va arxivar el 6 de gener passat,
per falta de proves, una denúncia per suborn feta pel Gabinet
Antifrau de la Unió Europea (OLAF) contra el periodista HansMartin Tillack, segons ha revelat el seu advocat en una
conferència informativa feta a la capital belga. La decisió
judicial ha estat aplaudida per la Federació Europea de
Periodistes (FEP), que ha criticat l'actuació de la Comissió
Europea «per haver intentat, mitjançant acusacions sense
sentit, desacreditar un periodista, la seva actuació i la seva
feina», dins d'un procés que, a més d'intentar descobrir una
font informativa, pretenia «intimidar el reporter i limitar la
seva tasca d'investigació sobre la corrupció a les institucions
comunitàries».
El secretari general de la FEP, Aidan White, ha exigit que «se
sàpiga tota la veritat sobre com i per què van ser fetes
aquestes denúncies. Cal fer una investigació independent. Qui
va errar i qui va actuar irresponsablement ha d'assumir les
responsabilitats que s'escaiguin i és necessari que es presentin
disculpes per aquesta vergonyosa història de política i de
policia». Hans-Martin Tillack, corresponsal a Brussel·les de la
publicació alemanya Stern, va ser acusat l'any 2002 de
subornar un funcionari europeu. La policia belga va fer
registres a casa seva i al despatx i va confiscar documents,
telèfons i material informàtic del periodista. El 2007, el
Tribunal Europeu dels Drets Humans va condemnar l'actuació
de les autoritats, va concloure que es va infringir el dret dels
periodistes al secret professional i va condemnar al pagament
d'una indemnització de 40.000 euros per danys materials i de
10.000 euros per danys morals.«

França reforça el dret d'autoria dels periodistes
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha expressat la
seva satisfacció per les recomanacions formulades el 8 de
gener passat pel govern francès en el Llibre Verd en el qual
inclouen
90
recomanacions
per
reformar
l'actual
funcionament de la premsa a França. Entre aquestes hi ha
una proposta important en relació amb el dret dels autors a
ser remunerats pels usos múltiples del seu treball en els
mitjans. La proposta permet múltiples usos, dintre de la vida
normal del periòdic però només en aquesta capçalera. Un
conveni col·lectiu determinarà els ingressos ulteriors. Les
cessions de treballs periodístics en el mateix grup de mitjans
de comunicació o fora d'aquest grup es regularà pel conveni
col·lectiu.
«Aquesta proposta és un bon compromís per als periodistes
francesos de la premsa escrita», ha declarat Aidan White,
secretari general de la FIP. «La digitalització dels continguts i
els usos múltiples del treball periodístic exigiria una resposta
satisfactòria per a editors i periodistes. En un país on la
protecció del dret d'autoria sempre ha estat molt fort, és
important que ningú resulti vençut, i vam felicitar als nostres
afiliats pel seu excel·lent treball», ha afegit White. Al
compromís sobre els drets d'autoria ara confirmat hi van
arribar periodistes i editors el 2007, com a resultat d'una
intensa campanya de pressió duta a terme pels sindicats de
periodistes francesos SNJ i SNJ-CGT.
«Estem satisfets amb aquesta solució», ha dit Olivier Da Lage,
del SNJ, que conclou afirmant que «acollim també amb
satisfacció els canvis sobre la inclusió d'un codi d'ètica en el
conveni col·lectiu nacional de treball, l'enfortiment de la
formació permanent dels periodistes i l'elaboració d'un
estatut de l'editor a Internet. No obstant això, lamentem que
el Llibre Verd no garanteixi la independència de les
redaccions, i ens mantindrem vigilants en les pròximes etapes
de la reforma de la premsa». «

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
Us preguem que, si no voleu rebre aquest butlletí,
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