يرحب المؤتمر بالنجاحات التي تحققت مؤخرا في الحصول على اعتراف )بممثلي النقابة( في قناتي العربي وإيران
انترناشيونال .ويهنئ المؤتمر أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين في الشركتين الذين قدموا نموذجا ملهما لنا جميعا بعد أن
نجحوا في تحقيق االعتراف بعد نضال طويل في مواجهة عقبات كثيرة.
ويالحظ المؤتمر أن الملكة المتحدة بصفة عامة ولندن بصفة خاصة أصبحتا مركزا عالميا لإلنتاج اإلعالمي اإلخباري
األجنبي.
وشهد سوق اإلعالم العربي بشكل خاص ظهور عدد من الصحف والمجالت ووسائل اإلعالم والتي تقوم في بعض الحاالت
على تمويل من بعض الدول واألشخاص األثرياء ،وعادة ما تعمل تلك الوسائل لتحقيق أهاف الممولين.
يمتلك عدد من تلك الوسائل مقار في المملكة المتحدة.
ويشير المؤتمر إلى أن في بعض الحاالت ابتعدت ممارسات التوظيف بشكل كبير عن المبادئ التي تدافع عنها النقابة
والتي يتوقعها العاملون في المملكة المتحدة .ومن بين تلك الممارسات منع الفرص عن صحفيين ذوي خبرة وكفاءة بسبب
جنسياتهم األصلية أو انتماءاتهم السياسية.
ويالحظ هذا المؤتمر أيضا أنه كانت هناك حاالت للتنمر والتحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس والعرق وإنهاء
تعسفي لعقود العمل وهو ما يترتب عليه نتائج متعلقة بالحق في اإلقامة في المملكة المتحدة
وبعد أن تم االعتراف بممثلي النقابة في قناتي الجزيرة والعربي ،أصبحت النقابة في موقف قوي لضم أعضاء جدد
وتنظيمهم في باقي الوسائل اإلعالمية التي يملكها رأس مال عربي في المملكة المتحدة .ومن الواضح أنه مازال هناك
الكثير من العمل المطلوب لتوفير حماية كاملة تحت مظلة النقابة لكل الصحفيين العاملين في وسائل إعالمية مملوكة لرأس
مال أجنبي وتعمل من المملكة المتحدة.
وبناء على ذلك ،يوجه المؤتمر المجلس التنفيذي الوطني في نقابة الصحفيين إلى:
 -1تطوير التواصل مع الصحفيين والعاملين في المجال اإلعالمي )سواء الموظفين أو غيرهم( في هذا القطاع )اإلعالم
العربي( للبناء على ما تم إنجازه وضم أعضاء جدد إلى النقابة ،والعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع فروع النقابة ،مثل
فرع وسط لندن وفرع اإلعالم المرئي واإلعالم الجديد في لندن  -اللذين يعمالن منذ فترة على التواصل مع الصحفيين في
ذلك القطاع -ومجلس األعضاء ذوي البشرة غير البيضاء في نقابة الصحفيين .
 -2العمل على الدفاع عن حقوق كل العاملين في حرية التعبير واحترام أصحاب العمل لمختلف اآلراء السياسية.
 -3وضع مطلب العمل الصحفي األخالقي القائم على ميثاق النقابة في صميم عمل النقابة مع كل وسائل اإلعالم ومن
بينها الوسائل اإلعالمية المملوكة ألجانب وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا.
 -4العمل مع النقابات الشقيقة المنضوية تحت مظلة مؤتمر النقابات العمالية لزيادة تواجد لنقابة الصحفيين في ذلك
القطاع واتخاذ خطوات لتنظيم فعالية لمدة يوم واحد لجذب االنتباه لهذا العمل.

