
 ΔΗΛΩΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ της ETUCE 

 

H Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα εναντιώνεται στις μεγάλης 

κλίμακας παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Τούρκων εκπαιδευτικών 

 

Η ΕTUCE* εκφράζει απερίφραστα την οργή της για τις πρόσφατες απαράδεκτες 

εξελίξεις στην Τουρκία. Η Τουρκική κυβέρνηση έθεσε σε διαθεσιμότητα  

περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης, μεταξύ των 

οποίων και πολλά μέλη της EGITIM SEN, έχοντας υποψίες για  πιθανή συμμετοχή 

τους στην τρομοκρατική οργάνωση FETO (Fethullahist Terrorist Organisation). Το 

Τουρκικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΥΟΚ) έχει απαγορέψει την έξοδο από 

τη χώρα σε όλους τους ακαδημαϊκούς μέχρι νεωτέρας. 

Η ETUCE παροτρύνει την Τουρκική κυβέρνηση να παύσει άμεσα τις επιθετικές και 

κατασταλτικές της ενέργειες εναντίον των Τούρκων πολιτών, και συγκεκριμένα 

εναντίον των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Τόσο στη διεθνή όσο και στην 

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα, οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές 

ενώσεις εκπαιδευτικών υποστηρίζουν θερμά τους Τούρκους συναδέλφους τους και 

τάσσονται στο πλευρό τους. Η παραβίαση θεμελιωδών, ανθρώπινων δικαιωμάτων 

όπως η ελευθερία της έκφρασης και του λόγου και η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι 

έγκλημα κατά της διεθνούς νομοθεσίας. Τέτοιες πράξεις υπονομεύουν τις αξίες της 

Ευρωπαϊκής κοινωνίας, τις οποίες πρέπει να προάγει και να καλλιεργεί όποια χώρα 

ζητά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Η ETUCE υπενθυμίζει στην Τουρκική 

κυβέρνηση ότι τέτοιου είδους δικτατορικές και αντιδημοκρατικές ενέργειες έχουν 

επιπτώσεις στα παιδιά και στους νέους στην Τουρκία όπως επίσης και στο μέλλον 

τους. Συνεπώς η συμπεριφορά της Τουρκικής κυβέρνησης επηρεάζει γενικότερα το 

μέλλον της χώρας. Αγνοώντας επανειλημμένα τη φωνή της κοινωνίας, η Τουρκική 

κυβέρνηση υπονομεύει το εκπαιδευτικό σύστημα και στερεί την παροχή  ποιοτικής 

εκπαίδευσης από τα παιδιά και τους νέους. Επιπλέον, καλλιεργεί την επιθετικότητα, 

την έλλειψη σεβασμού και τις παρερμηνείες και περιορίζει συνεπώς την ικανότητα 

των παιδιών να αναπτύξουν δημιουργικό διάλογο. 

Στις 5 Ιουλίου 2016 η ETUCE κάλεσε τις εκπαιδευτικές ενώσεις-μέλη της να 

διαμαρτυρηθούν από κοινού κατά της παράνομης κατάχρησης εξουσίας από 

μέρους της Τουρκικής κυβέρνησης που υπονομεύει τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη 

και την ακαδημαϊκή ελευθερία στην Τουρκία. Σκοπός της διαμαρτυρίας ήταν να 

σταματήσει η έρευνα των φακέλων 25 ακαδημαϊκών, μεταξύ των οποίων είναι και 

15 μέλη της EGITIM SEN, οι οποίοι υπέγραψαν τη δήλωση ειρήνης ‘Δεν θα γίνουμε 

συμμέτοχοι σε αυτό το έγκλημα’ ( We will not be a party to this crime).  



Στις 13 Ιουλίου 2016, η έρευνα των φακέλων που προβλεπόταν να γίνει από το 

Τουρκικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις 20 Ιουλίου αναβλήθηκε για 

αόριστο χρονικό διάστημα.  

Σήμερα, η ETUCE και οι εκπαιδευτικές ενώσεις- μέλη της είναι βαθιά 

απογοητευμένοι και δυσανασχετούν για την κλιμακούμενη μορφή των ενεργειών 

της τουρκικής κυβέρνησης κατά της εκπαίδευσης, κατά των ανθρώπων που 

εργάζονται σε αυτή καθώς και κατά των μαθητών και παιδιών. 

Η ETUCE και οι εκπαιδευτικές ενώσεις- μέλη της πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι 

δημόσιο αγαθό. Συνεπώς καμία κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε και πρέπει να 

εμποδίζει την παροχή εκπαίδευσης στους πολίτες. Επίσης, οι κυβερνήσεις πρέπει να 

εγγυώνται την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας ακριβώς με το να σέβονται 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων στην εκπαίδευση, μεταξύ των 

οποίων είναι και το δικαίωμα να ‘υψώνουν τις φωνές’ τους. 

Η ETUCE και οι εκπαιδευτικές ενώσεις- μέλη της παροτρύνουν την Τουρκική 

κυβέρνηση να: 

 σταματήσει όλες τις κατασταλτικές ενέργειες κατά των Τούρκων 

εργαζομένων στην εκπαίδευση οι οποίες είναι σαφείς πράξεις δικτατορίας 

και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς· 

 σεβαστεί και να εγγυηθεί την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ποιοτική 

εκπαίδευση για όλους δίνοντας  στους εργαζόμενους στην εκπαίδευση τη 

δυνατότητα συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον 

τομέα της εκπαίδευσης και αναγνωρίζοντας τις εκπαιδευτικές 

συνδικαλιστικές  ενώσεις ως επαγγελματικές ενώσεις· 

 εγγυηθεί την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στους εργαζόμενους 
στην εκπαίδευση θέτοντας τέλος στις διώξεις και απολύσεις των Τούρκων 
εκπαιδευτικών και βελτιώνοντας το περιβάλλον εργασίας τους 

 εγγυηθεί την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας δείχνοντας σεβασμό 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όπως είναι η 
ελευθερία της έκφρασης και του λόγου και του κράτους δικαίου και της 
δικαιοσύνης·  

 Η ETUCE και οι εκπαιδευτικές ενώσεις- μέλη της σε όλη την Ευρώπη τάσσονται 
υπέρ μιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Η 
δυνατή φωνή της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν πρέπει να αγνοηθεί και να 
παραγκωνιστεί. Ως μια κυβέρνηση που επιθυμεί να καλλιεργήσει μια δημοκρατική 
και βιώσιμη κοινωνία με ανοιχτούς ορίζοντες, η Τουρκική κυβέρνηση πρέπει να 
σέβεται τις εκκλήσεις εκατομμυρίων εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών και να δείξει 
δείγματα μιας δημοκρατικής και δίκαιης διακυβέρνησης. 

 



Η ETUCE και οι εκπαιδευτικές ενώσεις- μέλη της μελετούν το ενδεχόμενο να πάρουν 
άμεσα περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που η Τουρκική κυβέρνηση συνεχίσει να 
αγνοεί τα αιτήματα των εκατομμυρίων εργαζόμενων στην εκπαίδευση σε όλη την 
Ευρώπη. 

 

 

 

Christine Blower     Martin Romer 

Πρόεδρος της ETUCE              Δ/ντης του Ευρωπαϊκού Τμήματος,ETUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση (ETUCE) 
αντιπροσωπεύει 131 εκπαιδευτικές ενώσεις (συνδικάτα) και 11 εκατομμύρια 
εκπαιδευτικούς σε 48 χώρες στην Ευρώπη. Η ETUCE είναι Κοινωνικός Εταίρος στην 
εκπαίδευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία μέσα στην ETUC, την Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία. Η 
ETUCE είναι το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (ΕΙ), της παγκόσμιας 
ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών συνδικάτων.   


