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ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την τρομοκρατική σύλληψη 71 

συνδικαλιστικών στελεχών στην Τουρκία, ανάμεσα σε αυτούς 3 από τα 7 μέλη του 

Δ.Σ. της EGITIM SEN (Εκπαιδευτική Ομοσπονδία), 2 από τα 7 μέλη του Δ.Σ. της 

KESK (Συνομοσπονδία Δ.Υ.) και της Ομοσπονδίας Υγειονομικών (SES), οι οποίοι 

κατηγορούνται από το Τουρκικό κράτος ως δήθεν τρομοκράτες. 

 

 Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι συνδικ. οργανώσεις αγωνίζονται ενάντια 

στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται και στην Τουρκία και ενάντια στην 

καταπάτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

 

 Συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των Τουρκικών συνδικάτων. 

 

 Ζητάμε την άμεση απελευθέρωση όλων των συνδικαλιστών. 

 

 Καταγγέλλουμε την κατάλυση των δημοκρατικών δικαιωμάτων.  

 

 
(ακολουθεί το ενημερωτικό κείμενο της EGITIM SEN) 
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H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
 
 
  

Πρόσφατες συλλήψεις στην KESK & στην Egitim Sen  
  

Ποιοί συνελήφθησαν; 
 
Το δικαστήριο αποφάσισε να συλληφθούν σχεδόν 70 άτομα συμπεριλαμβανομένων πολλών 
μελών των διοικητικών συμβουλίων της συνδικαλιστικής ένωσης KESK και σύμφωνα με τις 
πρόσφατες πληροφορίες  έχουν συλληφθεί 54 άτομα μέχρι τώρα.  
 
54 άτομα, μέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων που πρόσκεινται στην KESK (Συνομοσπονδία 
των Συνδικαλιστικών Ενώσεων των Δημόσιων Υπαλλήλων) έχουν συλληφθεί από την 
αστυνομία που πραγματοποίησε επιδρομή στα σπίτια τους νωρίς το πρωί, περίπου στις 5 π. 
μ.  
 
Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τοπικών 
γραφείων των ενώσεων: 
 

 Ο Lami Ozgen, Πρόεδρος της  KESK  

 Ο Mehmet Bozgeyik, Γενικός Γραμματέας της Sen Egitim (Ένωση των Εργαζομένων 
στην Εκπαίδευση και στις Επιστήμες) 

 Η Sakine Esen Yilmaz, Γραμματέας των γυναικών της Egitim Sen  

 Ο Abdullah Karahan, Γραμματέας των οικονομικών υποθέσεων της  Egitim Sen  

 Ο Mehmet Siddik Akin, Γενικός Γραμματέας της SES (Ένωση Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών)   

 Ο İzzet Alpergin, Γενικός γραμματέας της Sen Bel Tüm (Ένωση όλων των 
Εργαζομένων στους Δήμους και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)  

 Ο Metin Vuranok, Προέδρος  της Tarım Orkam Sen (Ένωση των Εργαζομένων στις 
Γεωργικές, Δασικές και Κτηνοτροφικές υπηρεσίες)  

 
ΠΩΣ συνελλήφθησαν; 
 
Μετά τις πρωινές επιδρομές της αστυνομίας στα σπίτια τους συλλαμβάνονται. Η επιχείρηση 
κάλυψε 21 πόλεις.  Ο ισχυρισμός ήταν ο ίδιος… Βοήθεια ή συμμετοχή σε τρομοκρατική 
οργάνωση… Όπως όλοι οι αντίπαλοι της υπάρχουσας κυβέρνησης… Όπως οι σπουδαστές, 
όπως οι δημοσιογράφοι, όπως οι ακαδημαϊκοί… Ακριβώς όπως χιλιάδες άτομα κρατούνται 
στις φυλακές χωρίς οποιαδήποτε συγκεκριμένα στοιχεία περιμένοντας μερικές φορές ένα έτος 
για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στο δικαστήριο. Όλα τα μέλη που 
συνελήφθησαν είναι Κούρδοι.  
  
Η αστυνομία ερεύνησε τα κεντρικά γραφεία της KESK και της EGİTİM SEN στην Άγκυρα. 
Εκτός από την έρευνα στα γραφεία των κρατουμένων, η αστυνομία προσπάθησε επίσης να 
πάρει έγγραφα όπως το επίσημο βιβλίο πρακτικών της ένωσης. Άλλα μέλη του συμβουλίου 
αντιστάθηκαν και δεν μπόρεσαν να κατασχέσουν αυτά τα έγγραφα.  
 



ΓΙΑΤΙ; 
 
Τι έκαναν η συνδικαλιστική ένωση και η συνομοσπονδία τους τελευταίους 6 μήνες ώστε να 
αποτελέσει μια πηγή ανησυχίας για την κυβέρνηση; Παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα: 
 

 Αποκάλυψαν τους νεοφιλελεύθερους και ιδεολογικούς στόχους της κυβέρνησης που 
καθιστά θύμα την εκπαίδευση. 

 Οργάνωσαν διήμερη απεργία στις  28 και 29 Μαρτίου ενάντια στο νέο εκπαιδευτικό 
νόμο που θα αύξανε τη χρήση της παιδικής εργασίας, η οποία θα είχε επικίνδυνη 
παιδαγωγική έκβαση για τους σπουδαστές, και δεν περιλαμβάνει καμία προσπάθεια 
να λυθεί το πρόβλημα για τα παιδιά – νύφες στην Τουρκία. Η εκστρατεία μας έχει 
προσελκύσει μεγάλη δημόσια προσοχή και υποστήριξη. 

 Οργάνωσαν μια ενιαία απεργία με άλλες συνομοσπονδίες εργαζομένων στο δημόσιο 
ενάντια στη πολύ χαμηλή αύξηση των μισθών και ενάντια στη συλλογική διαδικασία 
διαπραγμάτευσης που δεν τηρεί τα διεθνή πρότυπα εργασίας και τους βασικούς 
κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).  

 Το τμήμα γυναικών της KESK δραστηριοποιήθηκε έντονα αγωνιζόμενο ενάντια στα 
κυβερνητικά σχέδια κατά των δικαιωμάτων των γυναικών όπως ο περιορισμός των 
εκτρώσεων. 

  Υπερασπίστηκαν τις γυναίκες – μέλη που συνελήφθησαν και πάντα υπενθύμιζαν ότι 
είναι φυλακισμένες από τον Απρίλιο. 

 Αποκάλυψαν τα σκάνδαλα του Υπουργείου Παιδείας όπως εκείνο με τη διανομή 
γάλακτος στα σχολεία.  

 Η Egitim Sen και η KESK είναι στο κέντρο του αγώνα των εργαζομένων όπου όλοι οι 
υπάλληλοι ανεξαρτήτως ταυτότητας και περιοχής μπορούν να ενωθούν και να 
αγωνιστούν μαζί και για την ειρήνη στη χώρα και για τα εργασιακά δικαιώματα. 

 
3 από τα 7 μέλη της Egitim Sen συλλαμβάνονται τώρα. Η γραμματέας γυναικών της KESK 
συνελήφθη τον Απρίλιο. Ο Πρόεδρος της KESK συλλαμβάνεται τώρα. 2 από τα 7 μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων της  KESK και της SES απουσιάζουν τώρα. Ο εμπειρογνώμονας για 
τις συλλογικές  διαπραγματεύσεις της KESK έχει συλληφθεί από τον Ιανουάριο. 
 

Ο στόχος τους είναι προφανής: να θέσουν την KESK και τις προσκείμενες σε αυτή ενώσεις 
εκτός δράσης! 

Να τις αναγκάσουν να χάσουν τη νομιμότητά τους! 
 

Να αποτρέψουν τις εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες του συνδικαλιστικής ένωσης! 
 

Δεν μπορούν να βρούν κανέναν τρόπο παρά τη δυσφήμηση… 
 
Παρόλο που σχεδόν 40 μέλη και μέλη του συμβουλίου της KESK έχουν συλληφθεί εδώ και 
καιρό, 
 
η Egitim Sen και τα μέλη της KESK θα συνεχίζουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων της εκπαίδευσης και των εργαζομένων στο δημόσιο καθώς και την ειρήνη και 
την αδελφοσύνη των λαών στην Τουρκία. 
 
Δεν θα σταματήσουμε ποτέ για τον αγώνα για ίση, ελεύθερη, ποιοτική και επιστημονική 
εκπαίδευση  στη μητρική γλώσσα για όλους! 

 

 

 

 


