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Tüm dünyada 35 milyon üyesi olan Eğitim 
Enternasyonali’nin Genel Kurulu, 18-26 
Temmuz 2011 tarihlerinde Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde 
gerçekleşti.

Genel Kurulun bu yılki ana konu başlığı 
“Kaliteli Eğitim ile Geleceği Yaratmak”tı. 
Toplantıya 154 ülkeden 1800 öğretmen 

sendikası delegesi ve 300 gözlemci katıldı.

EI üyesi Kıbrıslı Türk Eğitim Sendikalarından 
KTÖS, DAÜ-SEN ve sendikamız Dünya 

Kongresine katılmıştır. 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan 
(KTÖS) sendika genel sekreteri Şener Elcil, 
DAÜ-SEN’den sendika genel sekreteri Ulaş 
Gökçe, Dış ilişkiler sekreteri Ercan Hoşkara 

ve Hasan Altıok, 
sendikamızı temsilen ise sendika 

başkanımız Tahir Gökçebel ve dış ilişkiler 
uzmanı Nazan Ökçün Bülbülcü Kongreye 

katılmıştır. 
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•Juçara Dutra Vieira 
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Genel Sekreter:
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EI Başkanı Susan Hopgood ve 
KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel 



Genel Kurulun ilk 3 günü 

(18-19-20-21 Temmuz 2011)

aşağıdaki konu başlıkları üzerine grup çalışması yapılarak tamamlandı:

• Cinsel yönelim ve ayırımcılık

•Kadın erkek eşitliği

•Eğitim dayanışma ağı

•Yerel toplumlar ve eğitim

Toplantının resmi açılışı Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Kgalema Petrus Motlanthe’nın  açılış 
konuşmasını yaptığı 22 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi. Resmi davetlilerin konuşmalarının yer aldığı Genel 
Kurulun ilk gününde yürütme kurulunun seçimi için seçim kurulu ve  karar tasarılarını görüşecek Karar Tasarısı 

Kurulu’nun oluşumuna gidildi. Ayrıca seçim için adayların başvurularının kabulune geçildi. 

Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan 
Yardımcısı Kgalema Petrus Motlanthe
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23 Temmuz 2011
EI Dünya Kongresi

Taslak Eğitim Politikası
“ Kaliteli Eğitim ile Geleceği Yaratmak”

Eğitim enternasyonali eğitim sektörünün dünya çapındaki sesidir. Tüm eğitim 
düzeylerindeki eğitim çalışanlarını ve öğretmenleri temsil etmektedir. Okul öncesi 
eğitimden yüksek eğitime tüm eğitim düzeylerini kapsamaktadır. Dünya’nın en 
büyük Global Sendikalar Federasyonu (GUF), dünyanın tüm kesimlerinde eğitim 
çalışanlarını temsil eden tek federasyondur. EI tüm öğretmenleri ve diğer eğitim 
çalışanları bir çatı altına toplayarak, eğitim politikalarında, meslekte, istihdam şart 
ve koşullarında ve bağlantılı diğer konularda ortak görüşlerine ses getirmektedir. 

• Eğitimin Kamu Yararı ve İnsan Hakkı olarak sağlanması
• Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi
• Yapılandırmacı Eğitim aracılığıyla Eşitliğin Sağlanması
• Öğretimi Profesyonelleştirmek
• Eğitim Sendikalarının Sivil Toplumda Güçlü Partner olarak güçlendirilmeleri
• Eğitimde Uluslar arası düzende dayanışmanın sağlanması
• Kaliteli Eğitim için Teknolojinin Kullanımı
• Yaşam ve Gelir için Eğitimin Geliştirilmesi 



Genel kurul gündeminde olan 
en önemli konu, eğitim ve eğitimin 
özelleştirilmesi ile ilgili neo-liberal 
anlayışın dayattığı yaptırımlara 
yönelik eğitim politikalarını belirleyen 
karar tasarısının tartışılıp 
onaylanmasına geçildi. 

Karar tasarısının en önemli 
vurgusu şu oldu: 

• Eğitimin nicelik olarak değil, 
niteliğinin önemli olduğu bunun için 
de kaliteye önem verilmesi gerekliliği.

• Temel eğitim ileri aşamalı olarak 
düşünülmeli ve mesleki teknik 
öğretimine önem verilmeli

• Eğitim para kazanma amacı 
olmamalıdır. Kaliteli kamusal eğitim 
herkesin hakkı olmalıdır. 



ÖNERGELER
Eğitim ve İstihdam

– Eğitim Politikası
• siyasi dosya: önergelerin mümkün kılınması
• Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği
• Kültürlerarası bağ ve Eğitim
• İnsan ve Toplumsal Hak Eğitimi
• Sosyal Güvenlik Eğitimi
• Standart test sonuçlarının uygunsuz kullanımına karşı mücadele
• Eğitim personelinde güvencesiz istihdam ve işten atılmalara hayır
• Eğitim konularında karar alma mekanizmalarında Öğretmen Sendiklarının yer alması
• Eğitim ve Telif Hakkı

– Eğitim ve Ekonomik Kriz
• Ekonomik kriz sonrasında Kamusal Eğitimin Sürdürülebilir Fonlanması
• Küresel Ekonomik Kriz ve Yüksek Eğitim ve Araştırma
• Kamusal Eğitim Hizmetinin Finansmanlığı için fiscal rejimlerin reform edilmesi
• Ekonomik kriz okul modellerimizi etkilememelidir
• Küresel Ekonomik Kriz

– Kamusal Eğitim
• Kamusal Eğitimde “Kamu”
• Uluslar arası Refah için Kamusal Eğitimin öneminin vurgulanması
• Toplumsal Gelişim için Araç, Barış için Köprü
• Haiti’de herkese kaliteli kamusal eğitim kampanyası

– Mesleki Eğitim ve Yetiştirme
• Tüm EI Bölgelerinde Mesleki Eğitim ve Yetiştirme üzerine yeni eğilim
• Mesleki Eğitim, Cinsiyet ve Kapsamlılık

– Eğitim Desteği
– Öğretmen Göçü

• Öğretmen Değişimi ve Göçü
• Göç ve Herkese Kaliteli Eğitim Hakkı 

– Mesleki Etikler üzerine EI Deklarasyonu
• Mesleki Etikler EI Deklarasyonu üzerine Değişiklikler



ÖNERGELER
İnsan ve Sendikal Haklar, Eşitlik

– İnsan Hakları
• Çocuk İşçiliği
• Eşitlik, Eğitim ve Şiddetin Engellenmesi
• İnsan Ticareti üzerine Sürdürülebilir Başkaldırı
• Hoşgörü
• Taşlama cezası uygulamasının kaldırılması

– İsrail-Filistin
• İsrail ve Filistin
• Filistin ve İsrail
• Filistin’de Yüksek Eğitim Öğretim Personeli

– Sendikal Haklar
• İlerleme ve Örgütleme
• Öğrenci, Öğretmen, okul öncesi öğretmen ve araştırmacıları örgütleme
• Güvenli Eğitim
• Uluslar arası Sendikalaşmanın Güçlendirilmesi
• Deutche Telekom hakları üzerine evrensel kampanyanın desteklenmesi
• Güney Kore öğretmenlerinin toplumsal haklarının gasp edilmesi

– Eşitlik
• Cinsiyet Eşitliği
• Farklılıklara karşı saygınlık 

– İklim Değişikliği
• Eğitim Sendikalarının İklim Değişikliği üzerine mücadelesi
• Eğitim Sektörü ve iklim değişikliği



Kongre teması çerçevesinde Paneller

• Eğitim Politikasının Geliştirilmesi
• Yapılandırmacı Eğitim Kurumları 

hayal mi, gerçek mi?
• Birlikte daha güçlü sendikaları 

inşa etmek
• Eğitimin gelecekteki finansmanı
• Kaliteli Öğretim: 

Niteliksizleştirmeye karşı 
mücadele

• Toplumun Merkezi olarak 
Yapılandırmacı Okullar

• Kaliteli Eğitim için Etkili 
Ortaklıkların İnşa Edilmesi

• Ekonomik Kriz sorununun 
çözülmesinde Eğitimin Rolü



Eğitim Politikasının Geliştirilmesi - Panel 1
• EI politikalarını yürürlüğe koyacak kadar güçlü müyüz? Sendikalar olarak en temel görevimiz sesimizi duyurmak ve kamusal 

alanda mücadele etmektir. Toplu sözleşme ile üyelerimizin haklarını korumalı ve geliştirmeliyiz. Öğretmenler değişimin 
anahtarıdır. 

• EI ne tür örgütler istemektedir? Eğitim politikalarını yürürlüğe koymak için mücadele edebilecek üye örgütlere ihtiyaç vardır. 
Hükümetlerimiz eğitime daha fazla yatırım yapmalıdır. Öğretmenlere yatırım yapmalıdır. Ülkelerin milli hasılasının en az %6’sı 
eğitime ayrılmalıdır. Sadece kendi sesimize değil, uluslararası alandaki seslere de kulak vermeliyiz. 

• Eğitim politikalarında aslında bilmediğimiz konular yok, eğitime yatırım istiyoruz, daha iyi çalışma koşulları istiyoruz, önemli olan 
siz öğretmen sendikalarının hükümetlerinizi bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için baskı uygulamanız ve bu hedefleri mücadelenizle 
gerçeğe taşımanızdır. Eğitim politikanız sizin harekete geçmeniz için sadece bir platformdur. Milli düzeyde birlikte diğer örgütlerle 
çalışılmalı ve bu mücadelenizi aynı yolda sizinle mücadele eden uluslararası örgütlerle de işbirliği içerisinde yapmalısınız. Eğitim 
politikası iyi olabilir ama ulaşılabilir de olmalıdır. 

• Fransa: dünyayı mobilite etmeden değişimi nasıl yapabiliriz, dünya kötüye gidiyor ve basın herzaman bizim yanımızda değil. 
Maaşlar geriye çekiliyor, özelleştirme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Yerel mücadeleler konusunda diğer EI üye örgütleri haberdar 
olmalı ve destek vermelidir

• İngiltere: en önemli nokta eğitim politikalarının yürürlüğe konmasıdır. Tüm üyelerimizi örgütlemeliyiz, ingiltere’de hükümete karşı 
gerçek bir örgütlenmemiz vardır. EI eğitim politikasının yürürlüğe konması sürecinde EI üye örgütler dayanışma içerisinde 
olmalıdır. 

• Danimarka: Pazartesi evimize gideceğimizde ne yapmalıyız. Hükümetimize eğitim sistemimizi geliştirmesi için baskı uygulamalıyız.
Bizler demokrasiyi ders konusu olarak öğretiyoruz. Standart testlemelerde bu gibi bilgileri ölçemiyoruz ve öğretim metotlarımızı
değiştirmek zorunda kalıyoruz. 

• Avustralya: Elimizdeki eğitim politikası buradaki tüm örgütlere ortak bir ses getirmektedir. 
• Kaynak yetersizliği yüzünden öğretmenler istedikleriniz yapamıyorlar ve sistemin katılığı öğretmenlerin kendi kendini 

yönetebilmesini mümkün kılmıyor. Bizler öğretmeniz, bizler uzmanız ve eğitim paydaşlarıyla birlikte eğitim sistemini 
şekillendirmeliyiz. Bizim sorunumuz öğretmenlerin seslerini duyurabilmesi ve bu sesin asla susmamasıdır. 

• Öğretmen sendikalarının sesi sadece hükümetlere karşı bir duruş göstermek değildir. Öğretmenlik mesleğini geliştirmek, kendi 
üyeleriyle iletişimi geliştirmek  de önemli  görevler arasında yer almaktadır. Hükümetler bütçe ayırırken ülkeye ne getireceğini, ne 
sağlayabileceğinin farkında olmalıdırlar. Eğitim ülkenin refahını getirecektir. Bizler tartışmalarımızı geliştirebilmeliyiz ve topluma 
eğitimin önemini göstermeliyiz. 

• EI eğitim politikasını tüm düzeylere taşımalıyız, hemen yapmalıyız çünkü kemer sıkma politikalarına karşı hemen harekete 
geçmeliyiz. Eğitimin tüm paydaşları ile, ailelerle, öğrencilerle de tartışmalıyız, farkındalığı arttırmalı, önümüzdeki tehlikeleri onlara 
da anlatmalıyız. Yapılacak araştırmalarla tartışmalarımızı zenginleştirmeliyiz. 

• Dünya bankası sadece tartışma başlatıyor ama yapması gerekeni yapmıyor. 
• Diğer toplumun sivil toplum örgütleri ile ortak ses oluşturabilmeli ve güçlenmeliyiz ,çünkü kamusal alanların her biri yarın tehlike 

altında olabilir. 
• Bizler hükümetlerden milli hasılanın en az %6sını istiyoruz. Okullar bir fabrika değildir. Bu nedenle her zaman için nitelikli eğitim 

için değişim gereklidir. Eğitimde devamlı yatırım bir gerekliliktir.



Eğitim Politikasının Geliştirilmesi - Panel 1 (devam)
• Öğretmen sendikaları olarak pozisyonumuzu yeniden tanımlamalıyız. Hükümetler ekonominin düzelmesinin tek yolunun eğitime 

yapılacak yatırımlarla gerçekleşebileceğinin farkına varmalıdır. Toplumumuz desteklenmesi iiçin okullarımıza,, öğretmenlerimize 
ve eğitimimize yatırımlar yapılmalıdır. 

• Eğitim politikası bir ansiklopedi değildir. Kendi yerel durumumuza göre çerçeve olarak kullanabileceğimiz bir rehberdir.
• Bizler daha iyi bir dünya kurmak istiyoruz, daha iyi yaşamak istiyoruz. Bu hedef tüm ülke halkları için ortak bir hedeftir. 
• Norveç: EI eğitim politikasını çok beğendik. Bizler norveç’te %98 öğretmeni örgütlüyoruz ama öğretmenlerimizin en çok tartıştığı

nokta eğitim politikalarının yürürlüğe konmamasıdır. 
• Dünya Bankası kaliteli eğitimden bahsetmektedir. Ama kaliteli eğitimin önünü tıkamaktadır.
• Eğitimin kalitesi tanımı ülkeden ülkeye değişken olabilir. Eğitim sistemlerinin farklı düzeyleri aslında birbirine bağlıdır o nedenle 

eğitim sistemi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Eğitim sadece öğretmen veya sadece öğrenci, veya altyapı değildir. Hepsi bir
bütündür ve hepsine eşit düzeyde yatırım yapılmalıdır. 

• Sendikalar bir otobüsün şoförüdür, yönlendirmeyi ve kontrolü eline almalıdır. 
• Eğitim politikasını evlerimize  götürerek kendi meslektaşlarımızla bir çerçeve olarak kullanmalıyız. Herkese kaliteli eğitim için 

mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu bir gecede olmayacaktır. Eğitim sistemi hangi ülkede olursa olsun karmaşıktır. Eğitim 
sistemlerimizde sadece değişim istemiyoruz, gelişim istiyoruz. Hemen ileri adımlar atmalıyız. Bizler toplumumuzu ikna etmeliyiz,
üyelerimizi ikna etmeliyiz ve bu eğitim politikasını benimseyerek harekete geçmeliyiz. Toplumun geneli ile biraraya gelmeliyiz.

• Lübnan: hükümetimiz küresel krizle başarısızlığa uğramıştır. Gelişmekte olan ülkeleri, Yunanistan gibi güçlü ülkeleri de çok 
etkilemiştir. Hükümetimiz prosedürlerini değiştirmelidir. Bu krizin bir daha gerçekleşmemesi için önlemler alınmalıdır ve ders 
çıkarılmalıdır. Kriz bahanesi ile eğitime yatırım kesiliyor. Bizler daha fazla yatırım için mücadele edeceğiz. Eğitime para 
bırakmıyorlar.  

• Öğretmen liderliği konusunda öğretmen sendikaları çalışmalıdır. Sendikalar mesleki gelişim sağlıyorlar, öğretmen liderlik 
standartlarını üyelerine öğretmelidirler. 

• Sınıf ortamlarında öğretmenlerin yaşadıkları sıkınıtları öğretmen sendikaları bilmelidir. 
• Eğitimi her zaman konuşuyoruz hem de hiç konuşmadığımız kadar eğitimi ele alıyoruz ama sadece konuşmak yeterli değildir, 

Eğitimde millenyum hedeflerini yürürlüğe koymak için harekete geçmeliyiz. 

Temel 9 hedefin yürürlüğe konabilmesi için yerel düzeyde işbirliği ve mücadele gerekmektedir:
• Eğitim Politikalarımızın Yürürlüğe Sokulması
• Eğitim bir İnsan Hakkıdır, Kamusal bir alandır
• Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi
• Eşit hakların garantisi için girişimci eğitim
• Öğretimi profesyonelleştirmek
• Öğretmen sendikalarının güçlendirilmesi
• Uluslararası Eğitim Dayanışması
• Eğitimde Teknolojinin kullanımı
• Yaşam için Eğitim



Kaliteli Eğitim için Etkili Ortaklıkların İnşa 
Edilmesi – Panel 7

• Millenyum hedeflerini gerçekleştirme yönünde buradaki öğretmen sendikalarının mücadelesi vardır. Bizler burada 
daha güçlü işbirliği ve dayanışma sağlayarak eğitimin önemine vurgu yapmak için buradayız. Nasıl çalışabilirsiz, ve 
nasıl çalıştık konusunda tartışacağız. 

• Panel konuşmacıları: 
Uganda, Evrensel Sendikalar Konseyi temsilcisi
Evrensel Eğitim İnisiyatifi
Avrupa Öğrenci Sendikası
Polonya Solidarnos Sendikası Temsilcisi
ETUCE Başkan Yardımcısı

Herşey iyi bir öğretmenle başlar

Sorular:

• Politikacıları etkilemede ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ne gibi işbirliği yapıyorsunuz?

• Uganda Milli Öğretmenler Sendikası: başarılı bir ortaklık kurduk. Sendika olarak statejik planlarımız vardır. Eğitim 
için çalışıyoruz. Farklı eğitim paydaşları ile ortaklıklarımız vardır. Medya da sizin yanınızda olmalıdır. Hükümet bile 
sizinle çalışırken birşeyleri başarabileceğini bilmelidir. Bizler iyi örgütlüyüz. Artık öğretmenler sendikamıza üye 
oluyor ve kazanımları olacaklarını biliyorlar. Diğer sivil toplum örgütleri ile de çalışıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. 
Son 3 yıldır eğitim ve milli müzakerede yer alan önemli bir sivil toplum örgütüyüz. Hem yerel hem de uluslararası 
alanda birçok örgüt ile işbirliği yapmaktayız ve eğitimi ele alıyoruz. 

• Evrensel Sendikalar Konseyi: Eğitim sendikaları değerli bir partnerdir. Eğitim politikalarının şekillenmesinde de 
önemli rol oynamaktadırlar. Özellleştirme hükümetlerin başvurduğu bir eğilimdir. Kriz atılan yanlış adımlardan 
kaynaklanmıştır. Devlet politikası üzerinde sendikaların etkisi olmalıdır. Tüm toplumların eğitime, demokrasiye 
ihtiyacı vardır. Herşey öğretmenle başlar çünkü toplumdaki rolü önemlidir.



• Evrensel Eğitim Kampanyası: karar alma mekanizmalarına taleplerimizi dile getirmek için kampanyalar 
yapıyoruz. Evrensel alanda neler yapıldığını gözlemlemek ve olumlu deneyimlerin yerel alanlara çekilmesi 
sendikaların üstleneceği bir roldür. Herkese eğitim için Avustralya’da çok başarılı bir kampanyamız 
gerçekleşmiştir. Tabi yeterince ilerleme olmamıştır ama yapılan kampanyalar ile bazı ülkelerde herkese 
eğitim kapsamında yapılan kampanyalar sonucunda eğitime daha fazla çocuk katılmıştır. Bu yeterli olmasa 
da bir başarıdır ve bu çalışmaların devamlılığı gerekmektedir. Eğitimin gündeme alınması için gerekli baskı 
karar alma mekanizmalarına, devlet yetkililerine yapılmalıdır. Eğitimi kamusal alanda geliştirmek isteyen 
paydaşlarla birlikte el ele vermeliyiz. Tabi ki örgütün kendi içerisinde bile farklı düşünceler olabilir, özellikle 
de diğer örgütlerle de çalışılacaksa bu farklı düşünceler nedeniyle durum daha da karmaşıklaşabilir. Sivil 
toplum örgütleri ortak bir yapı oluşturarak gündemlerini belirlemeli ve ortak hareket edebilmelidir.

• Avrupa Öğrenci Sendikası: 45 öğrenci sendikasını bir çatı altında toplayan bir örgütüz. Yüksek Eğitim 
öğrencilerini örgütlüyoruz. Özellikle Bologna prosedürü öğrencileri etkilemektedir ve bu konuda öğrenci 
değişimi ele alınarak kampanyalar gerçekleştirdik. Bu kampanyamız ayrıca EI tarafından desteklenmiştir. 
Bizler için başarılı bir kampanya olmuştur, öğrenci değişim programlarında artış gerçekleştirdik.

• Polonya, Solidarnos : ETUCE EI’ın Avrupa bölgesi yapısıdır, 135 öğretmen sendikası üyesidir. 30 milyon 
öğretmeni temsil etmektedir. ETUCE Avrupa düzeyinde sosyal bir ortaktır. Temel yeteneklerin 
kazandırılması, kaliteli eğitimin tanımı ve gelişimi gibi konularda sosyal ortaklarla görüşmelerimiz vardır. 
Ayrıca yaşam boyu eğitim konusunda bir projemiz vardır. Millli alanda hükümetlerin yaşam boyu eğitim 
politikalarını benimsemeleri için çalışmalarımız vardır. 

• Hükümete nasıl yaklaştığımız önemlidir. Şu an bir krizdeyiz, eğitimde birçok paydaşımız ortak bir tartışma 
zeminini yeni  bulmuştur.  Öğretmenler için mesleki rehberlik konseyleri de yer almaktadır. Öğretmen 
sendikaları öğretmenlerin mesleğini de korumak için bir konsey oluşturmalıdır. 

Kaliteli Eğitim için Etkili Ortaklıkların İnşa 
Edilmesi – Panel 7 (devam)



• 19-20 Temmuz tarihlerinde TC 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Kıbrıs’ın kuzeyini ziyareti sırasında 
AKP Hükümeti’nin desteği ve teşviği 
ile ülkemizde uygulanan neo-liberal 
politikaları ve bu politikaların 
taşeronlarını protesto eden 
sendikalara karşı uygulanan devlet 
terörünü ve polisin faşist 
müdahalelerini kınamak için 
sendikamızın KTÖS ve DAÜSEN ile 
ortak hazırladığı ve Türkiye’den 
Eğitim-Sen’in de desteklediği karar 
tasarısı, Kıbrıs’ta genel olarak siyasal, 
ekonomik, ve sosyal; özel olarak ise 
sendikal durumu  değerlendiren 
konuşmalarımızın akabinde genel 
kuruldan oy birliği  ile geçerek kabul 
edilmiştir. 



Önerge: 2.1.6.
İnsan ve Sendikal Haklar ve Eşitlik / İnsan Hakları

Kıbrıs Türk Toplumu üzerine Acil Önerge
Önergeyi Sunan Örgütler: KTOEÖS-KTÖS-DAÜSEN (Kıbrıs) – Eğitim-Sen (Türkiye) 

Kıbrıs Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü ve Anayasal nizamını korumak için 1974 yılında
adaya asker gönderen Türkiye, izlediği politikalar ile Kıbrıs’ın kuzeyini kolonize etmeye çalışmaktadır.

Türkiye yürütmekte olduğu politikalar neticesinde adamıza nüfus taşımaktadır. Dayatılan
ekonomik paketlerle Kıbrıslı Türkleri fakirleştirerek, adadan göç ettirmeyi ve asimile etmeyi amaçlayan,
Kıbrıslı Türklerin kimliğini, kültürünü yok edecek politikaları protesto eden örgütler ve sendikalar
şiddetli baskılarla karşı karşıyadır. Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Doğu Akdeniz Üniversitesi kolej ve ilkokulu
gibi kamuya ait kurumlar etik dışı ve gayrı yasal bir şekilde Türk şirketleri tarafından özelleştirilmekte,
Kıbrıslı Türkler toplumsal, ekonomik ve siyasi olarak çökertilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19-20 Temmuz 2011 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine
yaptığı ziyarette özelleştirme ve asimilasyona karşı mücadele eden eylemcilere güvenlik güçleri faşizan
bir anlayışla saldırmış, sendika yetkilileri tutuklanmış, uygulanan şiddet sonrasında birçok gösterici
ciddi şekilde darp edilmiştir. Ayrıca faşizan saldırılar esnasında polis bazı sendika binalarımızı basmış ve
bazı sendika pankartlarına el koymuştur.

2004 yılından beri Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyinde, çağdaş dünyanın gözleri önünde
Türkiye hükümetinin faşist baskıları ile kolonyalist politikalar empoze edilmeye çalışılmaktadır.

Eğitim Enternasyonali (EI) 22-26 Temmuz 2011 tarihlerinde Güney Afrika’nın Cape Town
şehrinde gerçekleştirdiği 6. Dünya Kongresinde aşağıdaki noktaları vurgulamaktadır:

• Üye örgütlerimiz KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN’e karşı anti demokratik davranışlar sergileyen, adaletsiz
polis gücü kullanımını ve saldırılarını kınamaktadır.

• Kıbrıs’ın kuzeyini kolonize etmeyi hedefleyen Türkiye politikalarını kınamaktadır.
• Sözkonusu politikalar ve Türkiye Hükümetlerinin emirleriyle hareket eden askere bağlı polisin

baskılarına karşı Kıbrıslı Türk Toplumunun mücadelesine saygı duyulması çağrısı yapmaktadır.
• Türkiye Hükümetinin, Kıbrıs Türk Toplumunun kültürel farklılığına, siyasi iradesine ve demokrasisine

saygı duyması çağrısını yapmaktadır.



• Eğitim Enternasyoneli 
yaptığı ödül töreninde ise, 
Kanada’dan okul öncesi 
eğitim öğretmeni Pauline 
Ledouceur ve Türkiye’den 
Gülçin İsbert’i ödüle layık 
gördü. Türkiye Eğitim-Sen 
üyesi Gülçin İsbert, tutuksuz 
yargılandığı ve pasaportuna 
el konulduğu için, ödül 
törenine gelemedi. Onun 
yerine ödülü Eğitim-Sen 
Genel Sekreteri Mehmet 
Bozgeyik aldı. 



1.4.1.

Önerge: Tüm Eğitim Enternasyonali bölgelerinde Mesleki Eğitime ve Yetiştirmeye yeni Eğilim: 
Önerge Sunan Örgütler: SNETAA-FO/ Fransa, BLBS / Almanya, CSI-CSIF/İspanya, KTOEOS/Kıbrıs

Ekonomik, mali ve toplumsal kriz kapsamında MTÖ kamusal okul sektörü güçlü bir şekilde ekonomiyie katkısı 
vardır.  MTÖ direkt olarak milli ekonomilerin refahına etki etmektedir. MTÖ direkt olarak ekonomik krizle 
mücadeleye temel oluşturmaktadır. Daha fazla öğrenim ve öğretime ihtiyaç duyulmaktadır, daha fazla 
niteliklere, işsizlikle mücadelede daha fazla nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumları erken okul 
terklerine karşı tedbir almalarını sağlayacaktır. Kamusal mesleki eğitim ve yetiştirme, bireyler, yaşam boyu 
eğitim programlarına başvurmalarına olanak sağlayan ve nitelik düzeylerini arttırmaya olanak veren önemli bir 
unsurdur.
Önerge “mesleki eğitim ve gelişimi güçlendiren altı temel nokta“ 
(5. Dünya Kongresi 2007) halen toplumsal refay ve gelişim için olanakları yaratan bir programdır , bu nedenle 
bu önergenin tüm içeriği günümüze daha da uygun  hale gelmiştir ve günümüz önergesinin bir parçası 
olmaktadır.
Bu önergenin hedeflerinin yerine getirilmesinde EI içerisinde yeni yapıların yer alması ve MTÖ sektörünü 
desteklemesi önemlidir. Bunun bir parçası olaraktan EI bölgelerine bağlı olmalıdırlar çünkü bu sürecin 
gelecekte gelişiminde ve uygulanmasında daha fazla esneklik ve verimlilik sağlayabileceklerdir. 
Bunu daha fazla somutlaştırmak gerekirse, EI MTÖ’ye daha fazla öncelik vererek içerisinde her bir bölge için 
MTÖ konusunda bir görev birimi oluşturacaktır. EI bölgesel çalışmaları uygun bir bütçe ile destekleyecektir. 
Sürdürülebilir çalışmaların bir garantisi olarak, EI her iki yılda bir EI üye örgütlerine bu konu üzerinde ilerleme 
raporu sunacaktır.

Genel kurulda SNETAA-FO/Fransa, BLBS/Almanya, CSI-CSIF/İspanya ve 
KTOEOS/Kıbrıs’tan sendikaların tüm dünyada mesleki eğitimle ve yetiştirmeye 

yeni eğilim için mesleki teknik eğitimle ilgili birlikte önerge vermiştir.



• Ayrıca Genel Kurulun son gününde DAÜ-SEN’in 
üyeliğinin iptal edilmesi için Rum Eğitim 
Sendikalarının verdiği dilekçe ele alındı. Yaptığımız 
yoğun lobi çalışmaları ve görüşmenin yapıldığı 
esnadaki genel kurula hitap eden konuşmalarımız 
sonucu 6 delege dışında geri kalan tüm 
delegelerin desteğini kazanmada etkili oldu. Bu 
süreçte Türkiye’den Eğitim-Sen’in katkıları ve 
dayanışması da olmuştur. Sonuç olarak, Rumların 
resmi başvurularının reddedilmesi ile DAÜ-SEN’in 
Eğitim Enternasyoneli’ne tam üyeliği dünya 
kongresi tarafından da onaylanmış oldu. 



Daha fazla bilgi ve detay için 

Eğitim Enternasyonali resmi Dünya Kongresi 

web sitesini ziyaret edebilirsiniz

http://www.ei-ie.org/congress6
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