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Σας γνωρίζουµε ότι το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Άγκυρας µε απόφασή του της 25ης 
Μαΐου 2005 διέταξε το κλείσιµο της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών της Τουρκίας 
Egitim-Sen, ισχυριζόµενο ότι η Οµοσπονδία παραβιάζει το Σύνταγµα της Τουρκίας, 
επειδή ένα άρθρο στο Καταστατικό του συνδικάτου υποστηρίζει το δικαίωµα όλων 
για εκπαίδευση στη µητρική γλώσσα. 
Η απόφαση αυτή του Ανώτατου ∆ικαστηρίου ακυρώνει την προηγούµενη απόφαση 
του Εργατικού ∆ικαστηρίου της Άγκυρας της 21ης Φεβρουαρίου 2005, που αναφέρει 
ότι δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο  που να επιβάλλει το κλείσιµο της  Οµοσπονδίας. 
Σηµειώνεται ότι το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποτελεί το ανώτατο όργανο του 
δικαστικού συστήµατος της Τουρκίας και δεν υπάρχουν περιθώρια για άσκηση 
έφεσης. Τονίζουµε, επιπλέον, ότι η Egitim-Sen αποτελεί την µεγαλύτερη 
συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτικών στην Τουρκία και είναι µέλος της 
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας εκπαιδευτικών οργανώσεων Education International και 
της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ETUCE. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Κυρία Υπουργέ, 
Θεωρούµε ότι οι βασικές αρχές της δηµοκρατίας πρέπει να είναι σεβαστές σε όλα τα 
σύγχρονα κράτη και η ελεύθερη λειτουργία των συνδικάτων, που βρίσκεται στον 
πυρήνα µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, δεν πρέπει να παρεµποδίζεται µε δικαστικές 
αποφάσεις που καταστρατηγούν θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως το 
δικαίωµα εκπαίδευσης όλων στη µητρική γλώσσα τους. Εφόσον η Τουρκία επιθυµεί 
να ενταχθεί στην Κοινότητα των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλει να αποδέχεται 
τουλάχιστον τη στοιχειώδη λειτουργία του συνδικαλισµού, που αποτελεί ένα από τα 
βάθρα της δηµοκρατίας. 
Σας καλούµε να πάρετε όλα τα αναγκαία µέτρα και να ασκήσετε κάθε δυνατή πίεση 
προς τις Τουρκικές αρχές να ακυρώσουν την απόφαση αυτή και να επιτρέψουν την 
ελεύθερη και δηµοκρατική λειτουργία της Egitim-Sen. 
Υποβάλλουµε συνηµµένως σχετική επιστολή της ETUCE (26-5-2005) προς τον κ. 
Josep Borrell Fontelles, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

 
 


