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την Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων 
κα Μ. Γιαννάκου…….. 
 
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2007 

Αγαπητή Υπουργέ,  
 
Σας γράφω εκ µέρους των 30 εκατοµµυρίων µελών της Education International (EI) 
σε 169 χώρες, για να εκφράσουµε την ανησυχία της EI για τις εν εξελίξει κινήσεις της 
Ελληνικής κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την ανώτερη εκπαίδευση και, επίσης, 
προκειµένου να καταδικάσουµε την καταστολή που χρησιµοποιήθηκε εναντίον 
µαθητών και συνδικαλιστών εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στις 8 
Μαρτίου 2007.  
 
Ως µια παγκόσµια ένωση εκπαιδευτικών οµοσπονδιών, η ΕΙ συµπεριλαµβάνει την 
ΟΛΜΕ µεταξύ των µελών της. Συµµερίζεται την άποψη της ΟΛΜΕ ότι η  
προτεραιότητα µιας κυβέρνησης πρέπει να είναι η επένδυση στο δηµόσιο 
εκπαιδευτικό σύστηµα και όχι η εγκατάλειψή του στις δυνάµεις της αγοράς. Η 
εκπαίδευση είναι ένα δηµόσιο αγαθό, το οποίο θα πρέπει να χρηµατοδοτείται και να 
ρυθµίζεται από το δηµόσιο, παρά από µια ιδιωτική επιχείρηση κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.  Τα δηµόσια εκπαιδευτικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της 
ανώτερης εκπαίδευσης, παρέχουν τις καλύτερες εγγυήσεις για ίσες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση.  
 
Η ΕΙ πιστεύει, επίσης, ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
δηµοκρατίας. Η Ελλάδα, ως µέλος της τριµερούς Παγκόσµιας Οργάνωσης Εργασίας,  
γνωρίζει καλά ότι θα πρέπει να συµβουλεύεται και να ακούει τις ενώσεις των 
εργαζοµένων, µεταξύ αυτών και τις εκπαιδευτικές και φοιτητικές ενώσεις.  
 
Η προσοχή της ΕΙ εστιάστηκε στο γεγονός της χρήσης υπερβολικής βίας από τις 
αστυνοµικές διµοιρίες, η οποία προκάλεσε τραυµατισµούς σε εκατοντάδες 
διαδηλωτών µαθητών και συνδικαλιστών εκπαιδευτικών, οι οποίοι ασκούσαν το 
δικαίωµά τους σε µια ειρηνική διαδήλωση στις 8 Μαρτίου 2007. Ο κοινωνικός 
διάλογος και οι διαπραγµατεύσεις είναι καλύτεροι «δρόµοι» για την επίλυση 
διαφορών  από τη βίας και την καταστολή. 
 
Η ΕΙ κάνει έκκληση στην Κυβέρνησή σας να δεσµευτεί  για τη συνέχιση της 
χρηµατοδότησης της δηµόσιας εκπαίδευσης και τη διαπραγµάτευση µαζί µε τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των φοιτητών.   
 
Ειλικρινά δικός σας, 
Fred Van Leeuwen 
Γεν. Γραµµατέας  
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