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Κύριε πρωθυπουργέ, 

Η ΟΛΜΕ, (Ελληνική Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) καταδικάζει τις 
επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στη δίκη 31 συνδικαλιστών του δημόσιου τομέα 
από την Ένωση Εκπαιδευτικών Egitim Sen και τη Συνομοσπονδία των Ενώσεων των 
Δημόσιων Υπαλλήλων (KESK). Πιέζουμε επίσης τις τουρκικές αρχές ώστε να 
επιτρέψουν στην Gülcin Isbert, γραμματέα για τα θέματα των γυναικών στην Egitim 
Sen, να ταξιδέψει στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχει στις διεθνείς 
δραστηριότητες της συνδικαλιστικής ένωσης, και πιο συγκεκριμένα να της δοθεί η 
δυνατότητα να παρευρεθεί στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Education International 
(EI) όπου πρόκειται να λάβει το βραβείο Mary Hatwood Futrell της EI για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, στις 25 
Ιουλίου 2011.  

Οι 31 συνδικαλιστές του δημόσιου τομέα από την Egitim Sen και την KESK 
κατηγορούνται από το Νοέμβριο του 2009 διότι σύμφωνα με ισχυρισμούς ανήκουν σε 
μια παράνομη Κουρδική οργάνωση. Περισσότερο από 16 μήνες αργότερα, καμία 
απόφαση δεν έχει εκδοθεί, και οι κατηγορούμενοι ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί για 
τις ακριβείς πράξεις για τις οποίες διώκονται. 

Τον Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων του Διεθνούς 
Οργανισμού Εργασίας (ILO), διαπιστώνοντας τους σημαντικούς περιορισμούς που 
τέθηκαν στη ελευθερία λόγου και στην ελευθερία συνάθροισης των συνδικαλιστών, 
πίεσαν την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ένα 
κλίμα απαλλαγμένο από τη βία, την πίεση ή τις απειλές οποιουδήποτε είδους έτσι 
ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν πλήρως και ελεύθερα να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους. 

Παρά τις ανωτέρω συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ILO και τις πολλές 
ενέργειες από το Διεθνές Κίνημα των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, η δικαστική 
υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και έχει αναβληθεί ήδη πέντε φορές από το 
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Νοέμβριο του 2009. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία είναι προγραμματισμένη για 
την 29η Απριλίου 2011.  

Η ΟΛΜΕ πιέζει την κυβέρνησή σας: 

Να άρει την απαγόρευση στο ταξίδι και τους άλλους περιορισμούς που αποτρέπουν 
τους εναγόμενους από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες των Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων. 

Να εξασφαλίσει μια δίκαιη και γρήγορη δίκη στους 31 κατηγορουμένους από την 
Egitim Sen και την KESK  

Να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του να εξασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα  
και τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών ενώσεων και τις ελευθερίες των 
εργαζομένων και να εξασφαλίσει ένα κλίμα απαλλαγμένο από τη βία, την πίεση ή τις 
απειλές ενάντια στους συνδικαλιστές. 

Εξ ονόματος της οργάνωσής μας, ειλικρινά πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή σας θα 
ενεργήσει άμεσα για την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων. Η ΟΛΜΕ έχει ζητήσει 
από την εθνική διπλωματική αντιπροσωπεία μας στην Τουρκία να παρακολουθήσει 
αυτό το σοβαρό θέμα. 

Μετά τιμής,  
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