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RAPOR  

 

26-28 Eylül 2013 tarihlerinde ETUCE'nin Orta ve Doğu Avrupa Yuvarlak Masa toplantısı Azerbaycan’ın 

Bakü şehrinde gerçekleşti . ETUCE’ye üye örgütler her iki yılda bir ortak ilgi ve endişeleri hakkında 

tartışmak, üzerinde mutabakata varılan öneriler ve hareket planlarını harekete geçirebilmek amacıyla 

toplanmaktadır.  

Bu yıl ele alınan genel sorun ekonomik krizin eğitime etkisi olmuştur. Bu durumun öğretmenlik 

mesleğine ve eğitim kalitesine etkisinin analizi için ETUCE anket yapmış ve elde edilen veriler 

hakkında ayrıntılı sunum hazırlamıştır. Katılımcılar, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde kemer sıkma 

önlemlerine alternatif yaklaşımları tartışarak, Avrupa'daki son gelişmeleri değerlendirmiş ve eyleme 

geçmek için öneriler sunmuştur.  

ILO Budapeşte ofisinde ILO Kıdemli Uzman Jurca Ovidiu tarafından Orta ve Doğu Avrupa'da sosyal 

diyalog ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunuma ek olarak üç ülkeden olumlu örneklemeler sunulmuştur. 

Rusya, Romanya ve Letonya öğretmen sendikalarından temsilciler krizin etkilerine karşı Orta ve Doğu 

Avrupa'da sosyal diyaloğu güçlendirmek için ulusal sendika stratejileri üzerinde çok pratik 

deneyimlerini paylaştı. 

Kaliteli eğitim hakkında bir kampanya başlatılmıştır. “Eğitim için Birleşin” sloganıyla EI inisiyatifiyle 

başlatılan bu kampanya bu yıl 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde resmen ilan edilmiştir. Avrupa 

Direktörü Martin Rømer’in sunumuyla da bu kampanya toplantı katılımcılarına tanıtıldı. Kaliteli eğitim 

garantisini vermek amacıyla sendika temsilcileri hem kendi ülkelerinde hem de Avrupa düzeyinde 

verebilecekleri katkıları ve karşılaşabilecekleri olası sorunları çalışma gruplarında paylaşmışlardır. 

Genel toplantı neticesinde toplamda 30 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinden gelen 65 öğretmen 

sendikası temsilcisi oybirliğiyle ortak bir bildiri yayınlamıştır.  

 



1. 2012 yılında Budapeşte'de ETUCE Konferansı'nda alınan kararların ışığında, ETUCE 2013 -2016 

çalışma programı göz önünde bulundurularak Mali ve Ekonomik Kriz ve de Öğretmenlik 

Mesleği önergelerine değinilmiş ve EI’ın evrensel insiyatifi olan “Daha İyi Bir Dünya için daha 

iyi Kaliteli Eğitim” için aşağıdaki noktalar deklare edilmiştir.  

• Eğitim temel bir hak ve kamusal bir hizmettir,  bu nedenle devlet fonu ve yasalar çerçevesinde 

olmalıdır; 

• Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde öğretmen sendikaları için en yüksek öncelik Avrupa'da çoğu ulusal 

hükümetlerin ekonomik krize önlem olarak ortak seçtiği sert ve sorumsuz kemer sıkma tedbirlerine 

karşı mücadele etmektir;  bu tedbirler sadece öğretmenler, diğer eğitim personeli ve ekonomik 

açıdan dezavantajlı öğrenciler üzerinde yıkıcı ve orantısız etki bırakmakla kalmayarak, aynı zamanda 

sosyal ve istihdam haklara saldırılmakta, ayrımcılığa karşı korunmayı engellemekte ve hükümetlerin 

ekonomik açığı azaltma kisvesi altında yoksulluğu sona erdirmek için çalışmalarını zayıflatmaktadır.  

• Bu sıkı mali tasarruf politikalarına karşı sürdürülebilir alternatif çözümler sağlamak ve ekonomik 

iyileşme sürecinde ve istihdamda olumlu gelişmeler doğrultusunda eğitime daha fazla yatırımın 

yararları hakkında farkındalık yaratmak önemli olmaya devam etmektedir . 

 Adil geliri olan, sağlıklı ve güvenli işyerleri ve çalışanların aileler için sosyal koruma sağlayan insana 

yakışır bir mesleğin eğitimde yüksek kaliteli eğitim sağlamak için öğretmen ve diğer eğitim 

çalışanlarına sağlanması önemlidir. 

 

 Sosyal uyum ve demokratik vatandaşlık için herkese kaliteli eğitim bir ön koşuldur. Öğrenciler, 

öğretmenler ve okullardaki daha geniş işgücü için eşit fırsatlar ve adil muamele içermektedir.  

• Öğretmenler ve eğitim çalışanları eğitim alanının uzman uygulayıcılarıdırlar ve bu nedenle her 

düzeyde eğitimde politika üretilmesinde yer almalıdırlar. Eğitim çalışanları ve öğretmen sendikaları 

sosyal ortaklar olarak tanınmalı, eğitim politikası alanında herhangi bir girişimde bulunmadan önce 

tüm sosyal ortaklara danışılmalıdır. 

• Bu nedenle hükümetler ve yerel yönetimler okul düzeyinde demokratik liderliği geliştirerek 

öğretmen ve öğretmen sendikalarını dahil etmelidir. Böylece okulların kapasitesi gelişecek ve 

öğretmenlerin yenilikçi ve kendilerine güvenleri artarak kendi pedagojik gelişimleri güçlenecektir.   

• Öğretmen sendikalarının meşruiyetini inkar eden ve/veya temsiliyetlerini tehlikeye sokan herhangi 

bir girişime karşı bir bütün olarak öğretmen sendikaları güçlü bir şekilde ulusal ve uluslar arası 

dayanışma ile bu saldırılara karşı çıkmaya devam edecektir . 

 

 

 

 

 



2 . Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki öğretmen sendikaları aşağıdaki maddelere bağlı kalacakları  

taahhüdünde bulunmaktadır : 

• Üye örgütlerin ülkelerindeki yerel hükümetlerle, Avrupa Birliği kurumları ve Avrupa Konseyi ile 

yaptıkları sürekli yapıcı siyasi diyalog aracılığıyla hem kendi ülkelerinde, hem de Avrupa düzeyinde bu 

beyanı güçlü bir şekilde savunmaları; 

 • Avrupa Birliği ve AB üyesi olmayan ülkelerden olan ETUCE'nin üye kuruluşlar arasında tam bir 

koordinasyonun sağlanması için Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Yuvarlak masa toplantısı çerçevesinde 

kapsamlı bilgi alışverişi, danışmanlık ve verimli tartışmaların gerçekleştirilmesi; 

• ETUCE hareket planı çerçevecinde ve Eğitim Enternasyonali çatısı altında Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinden öğretmen sendikalarının Avrupa düzeyinde birliğini güçlendirmek; 

• Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ETUCE'nin üye kuruluşlarının görüşlerinin aktif olarak tüm ETUCE/ 

EI karar alma organlarında göz önünde bulundurulması ; 

•Eğitim Enternasyonali’nin Eğitim için Birleşin inisiyatifinin desteklenmesi. Bu kampanya 2015 

uluslararası gelişim ajandasında eğitimin temel odaklardan biri olması gerekliliği konusunda 

farkındalık yaratmayı ve dünya çapında herkese nitelikli eğitimin sağlanmasının hükümetlerin ana 

gündeminde olması gerekliliğini savunmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin öğretmen 

sendikaları daha iyi, sürdürülebilir ve barış içinde bir gelecek için bu önemli girişime katkı koyacaktır. 


