
● Αφέθησαν ελεύθερες όλες οι προφυλακισμένες συνδικαλίστριες. 

● Με τις στημένες δίκες και τις διώξεις το Τουρκικό καθεστώς επιχειρεί τη διάλυση των συνδικάτων. 

Όταν στις 13 του Φλεβάρη 2012, 15 γυναίκες συνάδελφοι συνελήφθησαν μετά από επιδρομές της 

αστυνομίας στα σπίτια τους νωρίς το πρωί, έξι από αυτές τις γυναίκες ήταν μέλη της EGITIM SEN 

Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών στην Τουρκία. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων των υπόλοιπων κλάδων του Δημόσιου Τομέα ,και αν και δεν υπήρχε κανένας απολύτως  λόγος  

ούτε για σκέψη προφυλάκισης, εννέα από αυτές τις γυναίκες συνελήφθησαν και κρατούνται στη φυλακή από 

τότε, και μάλιστα τρείς από αυτές κατηγορούνται και ως τρομοκράτες. Οι υπόλοιπες  από αυτές τις γυναίκες 

που κρατούνταν είναι μέλη συνδικαλιστικών  ενώσεων  και  μία  από αυτές  είναι την  KESK (η τουρκική 

Συνομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων) Γραμματέας Γυναικών. Οι αλόγιστες συλλήψεις με στόχο 

συνδικαλιστές συμβαίνει πολύ συχνά στη χώρα αυτή έως τώρα.  Η KESK  ως συνομοσπονδία υπερασπίζεται 

τα θεμέλια της ειρήνης στη χώρα, τη δημοκρατία και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης. 

Κρατούνταν γυναίκες μέλη των ομοσπονδιών διότι είχαν την  ευθύνη για την προετοιμασία  της απεργίας των 
δημοσίων υπαλλήλων την  ημέρα της  γυναίκας  στις 8 Μαρτίου 2012, όπου οργάνωναν την πρώτη απεργία 
των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στις 8 Μαρτίου και είχαν μόλις δημοσιοποιήσει σημαντικά ψηφίσματα 
σαν πίεση προς τις αρχές προκειμένου να αναγνωριστεί η 8η Μαρτίου ως επίσημη αργία για τις γυναίκες, και 
μια διαδήλωση ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις(νεοφιλελεύθερης πολιτικής) και την υπεράσπιση της 
δημοκρατίας. Έτσι, ως αποτέλεσμα της δίωξης λαμβάνοντας υπόψη τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες για 
την ισότητα των φύλων ως παράνομες δραστηριότητες, τα μέλη τόσο της EGITIM SEN όσο της KESK αλλά και 
των άλλων ομοσπονδιών  ήταν υπό κράτηση και χρεώνονται  με την κατηγορία ότι "είναι μέλη  
τρομοκρατικής οργάνωσης".  

Την Πέμπτη 13-12-2012  πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ακροαματική διαδικασία για τις 15 κατηγορούμενες 
συνδικαλίστριες, οι οποίες είχαν συλληφθεί μετά την επιχείρηση της αστυνομίας στις 13 Φεβρουαρίου. 
Καταρχάς απελευθερώθηκαν όλες οι συνδικαλίστριες 15 γυναίκες μέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων 
που πρόσκεινται στην KESK (Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων), μετά από 
έφοδο στα σπίτια τους και έρευνα στα γραφεία τους. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η Canan Calagan, 
Γραμματέας των γυναικών της KESK, η Guler Elveren και η Tum Bel Sen (Ένωση όλων των εργαζομένων στους 
Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση), η Bedriye Yorgun Γραμματέας των γυναικών, η τέως Πρόεδρος της 
SES και Γραμματέας των γυναικών της SES (Ένωση εργαζομένων στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες) και 
6 γυναίκες μέλη της Egitim Sen, οι οποίες είναι γραμματείς για τα γυναικεία ζητήματα των τοπικών 
συμβουλίων και όλες κουρδικής καταγωγής. Να σημειώσουμε ότι οι 3 γυναίκες συνδικαλίστριες που 
κατηγορούνται και ως τρομοκράτες θα αντιμετωπίσουν αυτές τις κατηγορίες ξανά περίπου τον Απρίλη του 
2013 και οι οποίες είναι : Canan Calagan Γραμματέας των γυναικών της KESK, η Guler Elveren(Ένωση όλων 
των εργαζομένων στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση) και η Guldan Erdogan, μέλος της EGITIM SEN. 

Οι συνολικά 15 γυναίκες μέλη της KESK συνελήφθησαν και κατηγορούνταν ότι είναι μέλη παράνομης 
Κουρδικής οργάνωσης, χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε στοιχείου. Δεκάδες συνδικαλιστικές ενώσεις και 
συνομοσπονδίες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο έχουν καταδικάσεις τις διώξεις αυτές. 

Η ΟΛΜΕ από τότε κατήγγειλε τις συλλήψεις και την τρομοκρατία εναντίον των συνδικαλιστών, όπως, επίσης, 
και τις συνεχείς επιδρομές της αστυνομίας στα γραφεία των ενώσεων της Egitim Sen (Ομοσπονδία 
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Τουρκία). 

Στις 13 Δεκέμβρη υπήρξε μια πραγματικά μεγαλειώδης παρουσία και συμπαράσταση, μια διεθνής 

συνδικαλιστική αλληλεγγύη από συνδικαλιστικές ομοσπονδίες-ενώσεις από τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 

την Ελλάδα, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και  ήταν παρών στο δικαστήριο για να παρακολουθήσει τις 

συζητήσεις. Πρόκειται για μια νίκη αλλά ο αγώνας θα συνεχιστεί δήλωσαν οι αντιπρόσωποι των 

ομοσπονδιών (κυρίως εκπαιδευτικών) διότι το δικαστήριο δεν απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον τους.  



Η διεθνής αλληλεγγύη είναι ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό  της αδικίας που επικρατεί στην Τουρκία 

εναντίον των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών που επιθυμούν να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους 

ως πολίτες, και η διεθνής ομοσπονδία εκπαιδευτικών ζητά  την  άνευ όρων απελευθέρωση όλων  των 

συνδικαλιστριών  και την άρση όλου του κατηγορητηρίου. Την ημέρα της δίκης πραγματοποιήθηκε από την 

KESK μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Άγκυρας ,στην οποία 

παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν τα μέλη της διεθνούς αντιπροσωπείας συνδικάτων, όπου παρακολούθησαν 

όλη την ακροαματική διαδικασία έως το βράδυ. Το τελικό αποτέλεσμα και η απόφαση να αφεθούν ελεύθερες 

όλες οι συνδικαλίστριες δικαίωσε όλους αυτούς που ήταν κοντά και στα συνδικάτα αλλά και στις αγωνίστριες 

συνδικαλίστριες. 

 Εκ μέρους της ΟΛΜΕ στο Δικαστήριο της Άγκυρας  παρευρέθη το μέλος του Δ.Σ.  Βασιλειάδης 

Μιχάλης και ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της ΟΛΜΕ στους συγκεντρωμένους 

συναδέλφους των συνδικαλιστριών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


