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Program

22 Mart Salı 

 Saat 11.00 – Pankartlı Gösteri – Luxemburg Meydanı
 Saat 12.00 – Nikolas Salavrakos – Room ASP 07H243. 

(Europe of freedom and democracy Group)
 Saat 13.00 Angelica Werthman (Bağımsız Parlamenterler 

grubu)

23 Mart Çarşamba

 Saat 09.00 – 12.30 – Kıbrıs konulu Toplantı – Parlamento
 AP SOL GRUP (GUE) ve Kıbrıs sorunu ile ilgili “Cypriots 

Together: Creating our Common Future. – Political and 
Social Developments” konulu etkinliğine katılım (salon 
ASP IG2)



Avrupa  Parlamentosu 
Sosyalist Grup 
tarafından sendikal 
platform üye örgütlere 
yapılan davet 
vesilesiyle sendikamızı 
temsilen sendika 
yönetim  kurulu 
üyelerimiz Savaş 
Narınçlı ve Arseven 
Sermet sendikamızı 
temsilen  Brüksel 
temaslarını 
gerçekleştirmiştir. 



KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi, Arseven Sermet
Konuşma Metni 

 Avrupa Birliği Parlamenterleri ve burada bulunan tüm konukları K.T.O.E.Ö. Sendikası adına
selamlıyorum.

 Kıbrıs’ın Kuzeyinde oluşturulan yapı Kıbrıslı Türkleri oldukça zorlamaktadır. Uzun süredir
yaşanan ve son 2 aydır da yeniden pişirilip kurtarılan ekonomik paketler yeniden gündeme
gelmiştir. Son yaşanan olaylarla birlikte, sendikam ve şu anda yanımda bulunan tüm kardeş
sendikaların yaşanan süreçte dayatma paketlerle karşı karşıya kalmıştır.

 Dayatılan ekonomik, sosyal ve kültürel paketler her yönü ile Kıbrıslı Türkleri yok oluşa
sürüklemektedir. Bu paketlere ve oluşan yapıya karşı kararlılıkla bir mücadele verilmektedir.

 Elbette ki bu mücadele içerisinde emeğin ve emekcinin elinden alınan haklar da vardır.
Kıbrıslı Türkler vatanlarını terk etmeyle karşı karşıyadır. Onların vatanlarını terk etmelerine
göz yumamayız.

 Kıbrıs’ın kuzeyindeki tehditler ve neo liberal politikalarla oynan oyunlar ancak Kıbrıs’ın iki
toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir çözümle sona ereceğine inanan sendikam,
elinden geleni kardeş Kıbrıslı Rum sendikalarla birlikte, el ele çözmek için her türlü katkıyı
ve desteği vermektedir ve vermeye devam edecektir.

 Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Vatanımızdan kimse bizi göç ettiremez, sosyal, kültürel ve demokrafik
yapımızı bozamaz. Buna asla Kıbrıs Türk halkı izin vermez, verdirmeyiz.

 Dünyayı ve özellikle Ortadoğu’yu paylaşım kavgasında baş aktör olan emperyalist güçler, bir
Pazar hegemonyası kavgasına girmişlerdir. İşte bu noktada sosyalist dayanışmanın önemi bir
o kadar daha artmaktadır. Ülkemde çözüm parametrelerini maalesef bu baş aktörler
belirlemişlerdir. Oysa sömürge altındaki halkların ve emeçilerin uluslararası dayanışması
sonucu Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emeçileri kendi geleceklerini belirleyebilirler, işte tüm
bu noktalarda Kıbrıs’da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) çözüm sürecine desteğinizi ve
realiteye yönelik önerilerini bekliyoruz.

 Sözlerimi şu anlamlı sözlerle tamamlamak istiyorum. “KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA
HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!”



Ortak Metin 
 Kıbrıs’ta devam eden çözümsüzlüğün ortadan kaldırılarak BM parametreleri

çerçevesinde Birleşik Federal Kıbrıs’ın yaratılması, Kıbrıslı Türkler’i kendi kendini
yönetmesi, demokrasi, insan haklarına ve emeğe saygı amaçları için bir araya gelen
28 sendikanın oluşturduğu “platform” yıllardan beri mücadelesine devam
etmektedir. Bu oluşum TC AKP Hükümetinin sözde “Ekonomik Paket” adı altında
Kıbrıs Türk Toplumunun yok oluşunu getirecek, sosyal, kültürel değerlerini erozyona
uğratacak, gençlerimizin adayı terk etmesine yol açacak bu uygulamalara karşı aldığı
kararlarla aylarca süren grevler, çeşitli etkinlikler ve onbinlerin katılımı ile 28 Ocak
2011 ve 2 Mart 2011 tarihlerinde bugüne kadar gerçekleştirilen en katılımcı ve nitelikli
mitingleri gerçekleştirdik.

 Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden dolayı bütün Kıbrıslılar ızdırap çekmektedir.
Kıbrıs Türk liderliğinin hataları sonucu yıllarca çözüme engel olan taraf olarak
görünen Kıbrıs Türk Toplumu 2002-2004 yılları arasında verdiği ardıcıl mücedelelerle
çeşitli sendika, dernek, meslek örgütü ve siyasi partiyi bir araya getirdi. Kararlı
tutumu ile dönemin liderliğini gerileterek BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın sunduğu
kapsamlı çözüm planının önce referanduma sunulmasını sonra da halkımızın büyük
oranda , %65 EVET oyu kullanmasını sağladı. Buna karşın gümrük birliği dışında
tutulduğumuzdan ekonomimiz gelişememekte, bu da gençlerimizin adada
tutunmasını engellediğinden ve Türkiye’ye bağımlılığı artırdığından toplumsal
yokoluşla karşı karşıya bulunmaktayız.



 Diğer taraftan adamızın kuzeyi Türkiye tarafından kolonize edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle
Yunan Cuntası’nın 1974 yılında organize ettiği askeri darbe sonrası Türkiye’nin garantörlük
görevi çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bozulan anayasal
düzeni tekrardan tesis etmek için düzenlediği askeri hareket sonrası yaşananlar kabul
edilemez. Türkiye uluslar arası antlaşmalara saygılı olmadığı gibi 1974 yılı sonrası ortaya
koyduğu tutumla Kıbrıslı Türkler’i toplumsal yokoluşa sürüklemiştir. Şu anda ise Kuzey
Kıbrıstaki UBP hükümetinin Türkiye ile yaptığı anlaşmalar ile çalışanların satın alma gücünü
yok etmekte, maaş ve ücretler düşürülmekte, sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarımız
ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kamuya (halkımıza ait işyerleri özelleştirme adı altında TC
sermayesine peşkeş çekilmek istenmektedir. Fetih zihniyeti ile hareket edilerek adanın
kuzeyine Türkiye’den nüfus taşınarak, vatandaşlık verilmiş, Kıbrıslı Türkler’in siyasi iradesi
gasbedilmiştir. Taşınan nüfus nedeni ile Kıbrıslı Türkler kendi ülkelerinde azınlık duruma
düşürülmüşlerdir. Şu anda adanın kuzeyindeki nüfus bilinmemekte, açıklanan resmi rakamlar
çarpıtılmakla beraber, Kıbrıslı Türkler’in sayısının 130 bin civarında olduğu toplam nüfusun ise
800 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Adanın kuzeyinde Türkiye tarafından
kurdurulan ayrılıkçı kukla rejim uluslararası gözlemcilerin nezaretinde sağlıklı bir nüfus
sayımını engellemektedir. Nüfusun artışı eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda bütçemizi zora
soktuğu gibi çalışma yaşamındaki kayıt dışılığı, sendikasızlaştırmayı teşvik etmekte ve suç
oranlarının tarihte görülmediği ölçüde artırmaktadır. Diğer yandan ise Türkiye’deki AKP
hükümeti sunni islamın adamıza yerleşmesi için baskılarını yoğunlaştırmıştır. Adamızın
kuzeyinde 162 okula karşılık 186 cami vardır ve Türkiye cami sayısının artırılması için
baskılarını yoğunlaştırmış, okullara Kuran kursu konması için, Türkiye’den din adamı ve mali
kaynak yollamaktadır. Kıbrıslı Türkler’in kültürüne, kimliğine, geleneklerine aykırı gelişen bu
olaylar tamamen asimilasyon ve entegrasyon politikalarını hedeflemektedir. Bu politikalara
karşı Kıbrıs Türk Toplununun kendi kendini yönetme hakkını talep eden ve onbinlerce
yurttaşımızın katılımı ile gerçekleştirilen mitinglerde bu istemimize TC Başbakanı Recep Tayip
Erdoğan tarafından “beslemeler” olduğumuz suçlaması ile yanıt verilmiş ve halkımız
aşağılanarak sindirilmek istenmiştir.

Ortak Metin 



 Çevre ile ilgili çok büyük sorunlarımız vardır. Islah edilmeyen çöplük 
alanlar etrafa zehir saçmaktadır. Diğer yandan ise Mağusa serbest liman bölgesi 
radyoaktif madde ve kansorojen madde içeren ve Akdeniz havzasında hiçbir 
ülkenin kabul etmediği atıklarla doldurulmuştur. Yapılan araştırmalar Mağusa 
bölgesinde kanser vakalarının çok yüksek boyutlarda olduğunu göstermektedir.

 Ekonomik kaynak yaratma maksadı ile kumarhaneler Türkiye’de 
kapatılarak adamızın kuzeyine taşınmış, kadın ticareti, kara para aklama, 
uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya faaliyetleri serbestçe yürütülmektedir. 

 İşbirlikçi hükümetler eli ile yürütülen faaliyetlerle Kıbrıs Türk toplumu 
baskı altına alınmıştır. Gençlerimiz siyasi ve ekonomik sebepler yüzünden 
adayı terk etmeye devam etmektedirler. Kıbrıslı Türkler’e ait kurumlar Türkiye 
hükümetine yakın şirketlere peşkeş çekilmekte ve dayatılan politikalar ileriye 
taşınmak istenmektedir. Türkiye hükümeti başbakanı adamızla ilgili “stratejik” 
çıkarları olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bizler tüm bu dayatmalara karşı 
kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Düzenlediğimiz mitinglerde 80 
bine yakın insanın katılımını sağladığımızdan dolayı Kıbrıs Türk toplumunun 
desteğini aldığımız bir gerçekliktir. Toplumumuz 28 Ocak ve 2 Mart 
tarihlerinde düzenlediğimiz mitinglerde ekse sunulan 13 maddelik ilkeyi kabul 
ve ilan etmiştir. 

Ortak Metin 



SENDİKAL PLATFORMUN İLKELERİ 
 Sendikal platform, emek örgütlerinin demokratik, ekonomik, sosyal ve özlük haklarını koruma ve geliştirme amacıyla kurulmuş 

bir birliktelik olup, bu amaçlara giden yolda siyasi iradenin temsiliyetinin yarattığı sorunu ortadan kaldırarak “toplumun kendi
kendisini yönetme” hedeflemektedir. Platformun hükümet olma amacı yoktur.

 Sendikal Platform’un mücadelesinde toplumsal yokoluşu hedefleyen uygulamalara destek veren örgütlere ve siyasi partilere yer 
yoktur. Örneğin “Göç Yasası”nı destekleyenler.

 Kıbrıs sorununun kısa sürede Birleşmiş Milletler kararları temelinde çözümüne ve Kıbrıslı Türklerin uluslar arası alanda yerini 
almasına destek verir.

 Kıbrıslı Türkler’in kendi kendilerini yönetmelerine saygı duyulmalıdır.
 Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişki karşılıklı saygıya dayalı, siyasi eşitler düzeyinde olmalıdır. Buyuran-emir alan,

mantığına dayalı ilişkiye son verilmelidir.
 Kıbrıslı Türkler’in kendi kurumlarını yönetebileceği bilgi, beceri ve potansiyel vardır. Bu gerçekten hareketle Merkez Bankası, 

Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yönetimi Kıbrıslı Türkler’e devredilmeli, polis ve itfaiye sivil
yönetime bağlanmalıdır.

 Ulusal Birlik Partisi hükümeti koltukta kalma uğruna AKP hükümetinin yaptığı tüm dayatmalara boyun eğerek ve ahlaki 
sınırların ötesinde milletvekili transferleri yaparak Kıbrıslı Türkler’in siyasi iradesini AKP’ye teslim etmiştir. UBP halka karşı 
uygulamaları ile Kıbrıs Türk toplumunu yokoluşa sürüklemekte ve işbirlikçilik ve halk düşmanlığı yapmaktadır. Tüm bu 
gerekçelerle UBP hükümeti siyaseten toplumu temsil etmemektedir.

 Sendikal Platform T.C. hükümetlerine teslim edilen siyasi iradenin geri alınması mücadelesinde, mecliste temsil edilen 
partilerin hükümetin atacağı adımlar konusunda etkili olabilmek için, sivil itaatsizlikle birlikte hükümetlerin başka çare 
bırakmaması halinde meclisten çekilme dahil, tüm eylemleri  desteklemelerini beklemektedir.

 Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri içişlerimize müdahale etmekten vazgeçmeli, müşavir adı altında “gölge kabine” uygulamasına 
son verilmeli, T.C. Yardım Heyeti’nin siyasi iradenin kararlarına müdahalesi durdurulmalıdır. Mali destek uygulamaları proje 
bazında, Kıbrıslı Türk makamlar üzerinden yapılmalı, ihaleler Kıbrıs’ta açılmalıdır.

 T.C. ile imzalanan protokoller çerçevesinde Kıbrıslı Türkler’in ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına uymayan ve tamamen 
siyasi amaç güden dayatma ekonomik paket derhal durdurulmalı, yapılan düzenlemeler ortadan kaldırılmalıdır.

 Özelleştirme adı altında Kıbrıslı Türkler’e ait kamusal alanların peşkeş çekilmesi uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir. 
Kurumların çalışmaları ve gelecekleri ile ilgili karar verme yetkisi Kıbrıslı Türkler’e aittir.

 Ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve kültürel dokuyu bozan, Kıbrıslı Türkler’in siyasal iradesini ortadan kaldıran vatandaşlık 
dağıtma uygulamaları derhal durdurulmalı, uluslar arası gözlemciler gözetiminde nüfus sayımı yapılarak ülkedeki kaçak 
nüfusun geri dönüşü sağlanmalı, kimlikle giriş uygulaması kaldırılmalı, ülkeye girişler kontrol altına alınmalıdır. 

 Gayri insani koşullarda çalıştırılan özel sektör çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeli, ILO kurallarının ülkemizde hem 
kamuda, hem de özel sektörde uygulanması sağlanmalıdır.

Cyprus Turkish Civil Servants Trade Union (KTAMS), Cyprus Turkish Teachers Trade Union (KTOS), Cyprus Turkish 
Secondary Schools Teachers Trade Union (KTOEOS), Municipality Workers Trade Union (BES), Custom Services 
Trade Union (GUC-SEN), Cyprus Turkish Medical Doctors Trade Union (TIP-IS), State Employees Trade Union 
(CAGSEN), Press Workers Trade Union (BASINSEN), Eastern Mediterranean University Union and Solidarity Trade 
Union (DAU-BIR-SEN), Cooperative Workers Trade Union (KOOP-SEN)



The Truth of Cyprus and the Current Developments
JOINT STATEMENT

 The ‘Platform’ formed by 28 trade unions with aims of eliminating the deadlock on the Cyprus problem; 
establishing the United Federal Cyprus within the framework of UN parameters;  realising self-governance by  
the Turkish Cypriots and ensuring respect for democracy, human rights and for labour in the land, has been 
continuing its struggle for many years.

 All Cypriots suffer as a result of the unresolved Cyprus problem. Because of the failure of the Turkish Cypriot 
leadership, the Turkish Cypriot community have been regarded as the side which was “against” the solution. 
Between 2002-2004, the Turkish Cypriot community has been giving a continuous struggle and gathered several 
trade unions, organizations, institutions and political parties together. With their determination, they impeded 
the leadership of that period, put the solution plan of the UN Secretary General Kofi Annan to hold a 
referandum and provided our community to vote %65 YES for the referandum. In particular, we, Turkish 
Cypriots feel trapped between the Greek Cypriot administration who is unwilling to share the Republic of 
Cyprus with us and Turkey that strives to colonise north of the island. Even though Cyprus as a whole became a 
member of the European Union since 2003 and Turkish Cypriots attained EU citizenship, the suspension of 
Acquis communautaire in the north has left us in the lurch. Our continued exclusion from the EU Customs 
Union is preventing the growth of our economy and is forcing the youth in north to vacate the island, while it is 
increasing our dependence on Turkey and bringing us face to face with communal annihilation. 

 Since Greek Cypriot administration does not want to share the Republic of Cyprus with us, we are unable even 
to use our basic citizenship rights of electing and being elected that exist in the Constitution of the Republic of 
Cyprus. On the other hand, Turkey is working to colonise the north of the island. And currently, with the 
agreements of the UBP Government in the north of Cyprus with Turkey, the purchase power of the workers is 
tried to be eliminated, the wages and salaries are decreased and our trade union and collective bargaining rights 
are tried to be eliminated and discarded. The events following the intervention of Turkey as a guarantor power 
to protect the territorial integrity of the Republic of Cyprus and to re-establish the constitutional order after the 
coup organised in Cyprus by the Greek Junta in 1974, are unacceptable. Not only has Turkey failed to respect the 
international agreements, she has also brought the Turkish Cypriots to the verge of extinction as a result of its 
policies and practices since the 1974 intervention. Names of many Turkish Cypriot individuals, as well as names 
of towns, villages and roads in the north have been changed. Our education system has been restructured and 
harmonised with the education system in Turkey. Such examples lay bare the assimilation policies of Turkey. 
Villages in the Karpas Peninsula have been given the names of some Turkish cigarette brands while Turkish 
Cypriots have been forcibly required to get surnames. 



 Acting with the zeal and mentality of conquerors, vast populations have been brought over from
Turkey to North Cyprus and have been given citizenships, thereby usurping the political will of the
Turkish Cypriots. Turkish Cypriots have effectively become a minority in their own country because of
the population brought over from Turkey. While the current population in the north of the island is
not known with any certainty, and the official figures released are highly distorted, we estimate that
there are around 130 thousand Turkish Cypriots and the total population is over 800 thousand.
According to the Union of Bakers, 810 thousand loaves of bread are produced daily; there are 400
thousand registered vehicles and 450 thousand mobile phone subscribers. The Separatist puppet
regimes established by Turkey in the north of the island, continue to prevent the holding of a genuine
census under the supervision of international observers. Such a large increase in our population has
created a serious burden on our budgets for education, health and social areas. It is also causing an
increase in the unofficial/unregistered economy and has created a large body of non-unionised
workforce. Moreover, crime rates in the north have risen to levels never seen before in the history of
Cyprus.

 On the other hand, AKP government in Turkey has intensified its efforts to spread Sunni Islam on our
island. In stark contrast to the 162 schools that exit in the north, there are 186 mosques and more are
being built. There is pressure from Turkey to build even more mosques and to include Quran course
in our education system. To this end, clerics and financial resources are continually sent from Turkey
to the north. These developments that are contrary to Turkish Cypriot culture, identity and tradition,
are targeted at the assimilation and integration policies by Turkey. In the 21st Century, in a territory of
the EU, colonisation and assimilation is being carried out right before the eyes of the modern world.
After 1974, Turkish Cypriots who had to leave their properties in the south and Greek Cypriots who
had to leave their properties in the north, have, in practice, lost their right to use their own
properties. As a result of faulty policies, Greek Cypriots properties in the north of the island had been
distributed to Turkish Cypriots and to the population brought over from Turkey, thus creating a
terrible system of looting. These policies which are contrary to international law have left us in
serious difficulties.

The Truth of Cyprus and the Current Developments
JOINT STATEMENT
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 We also have serious environmental problems. Unsupervised rubbish landfills are releasing 
poisonous substances to their surroundings. On the other hand radioactive and carcinogenic 
materials that are not accepted into any other ports in the Mediterranean basin are regularly 
dumped in to the free port of Famagusta. Studies indicate that cancer incidences in the 
Famagusta district are very high.

 Under the pretext of creating economic resources, casinos that were closed in Turkey were 
moved to the north of our island. Today all manners organised crime activities such as money 
laundering, drugs trafficking and women trade are carried out freely in the north. Nothing is 
being done about these activities that are being carried out on EU territory, right before the 
eyes of the EU!

 The separatist political structures set up in the north of the island bear close resemblance to 
the Vichy government established in France during the Second World War. Through the 
activities of collaborationist governments, the Turkish Cypriot community have been kept 
repressed and suppressed. Our youth continue to leave the island because of political and 
economic reasons. Institutions belonging to the Turkish Cypriots are being handed over to 
companies from Turkey that are close to the Turkish government. Prime minister of Turkey 
openly declares that they have "strategic" interests in our Island. In spite of all these 
impositions we continue our struggle with determination. That we have the support of the 
Turkish Cypriot community is attested by the 80 thousand people that participated in our 
Meetings. Our community adopted and proclaimed the 13 principles listed below in these mass 
meetings of January 28 and March 2 in 2011. In this context we await your contributions for 
returning law and order to the EU land of Cyprus since 2003 and resolution of the Cyprus 
problem. 



PRINCIPLES OF THE TRADE UNIONS’ PLATFORM 
 The Trade Unions’ Platform is an association of labour organizations for the purpose of protecting and developing the democratic, economic, 

and social and employee rights of its members. At the same time the Platform aims to overcome all political problems that stand in the way 
of “self-governance of the community” as well. However, the Platform has no intention to become the government. 

 There is no place for any organizations that are in support of policies and acts that are aiming the extinction of our community, such as those 
organisations supporting the “Immigration Act”.

 The Platform supports the urgent solution of the Cyprus problem on the basis of United Nations resolutions, as well as the Turkish Cypriots 
taking their place in the international arena. 

 The will and the self-governance of the Turkish Cypriots to manage their own affairs must be respected. 
 The relations between Turkey and the Turkish Cypriots, must be based on mutual respect, and must be at the level of political equals. The 

present state of affairs based on logic of subservience to a master must be ended. 
 The Turkish Cypriots poses the knowledge, the skills and the potential in order to manage their own institutions. Based on this fact the 

governance of the Central Bank, the Civil Defence Organization and the Security Forces must be handed over to the Turkish Cypriots, while 
the police and the fire brigade must be brought under civilian rule.

 For the sake of remaining in government, the ruling National Unity Party has bowed to all the impositions made by the AKP government in 
Turkey, and surrendered the political will of the Turkish Cypriot people to AKP by succumbing to immorally transfer parliamentarians from 
another party to its ranks. With its collaborationist policies and hostile attitude toward the Turkish Cypriots, the actions of the ruling UBP is 
pushing the Turkish Cypriots to extinction. It is because of these reasons that the UBP government does not represent the political will of the 
community. 

 In its struggle to win back the political will of the Turkish Cypriot people that has been surrendered to the governments of Turkey, the Trade 
Unions’ Platform expects and calls upon all the opposition parties in the parliament to take every action including civil disobedience with 
regards to the measures taken by the government and to walk-out from the parliament should the government block all other avenues..

 The officials of the Republic of Turkey must stop their interfering in our internal affairs, and must put an end to the "shadow cabinet" 
disguised as advisors. The interventions of the T.R. “Aid Committee” in the political decisions of the government must cease. Financial 
assistance must be provided on project basis, and must be administered by the Turkish Cypriot authorities. All tenders must be opened and 
bid in Cyprus.

 The economic packet imposed purely for political reasons on the Turkish Cypriots within the framework of the protocols signed with the 
T.R., which does not fit the social and cultural structures, must be stopped immediately and any arrangements made must be revoked.

 The practice of selling communal wealth and establishments cheaply under the guise of privatization must cease immediately. The authority 
on these institutions rests with the Turkish Cypriots.

 The practice of distributing citizenships which has ruined the social, economic and cultural fabric in our country and has wiped out the 
political will of the Turkish Cypriots, must be stopped immediately. Further, a new census must be carried out under the supervision of 
international observers and illegal immigrants must be repatriated. Entry in to the country with identity card must be stopped and all future 
entries must be carefully controlled.

 The inhumane working conditions of the workers in the private sector must be improved and the ILO regulations must be implemented and 
enforced both in the public as well as in the private sectors.

Cyprus Turkish Civil Servants Trade Union (KTAMS), Cyprus Turkish Teachers Trade Union (KTOS), Cyprus Turkish Secondary 
Schools Teachers Trade Union (KTOEOS), Municipality Workers Trade Union (BES), Custom Services Trade Union (GUC-SEN), 
Cyprus Turkish Medical Doctors Trade Union (TIP-IS), State Employees Trade Union (CAGSEN), Press Workers Trade Union 
(BASINSEN), Eastern Mediterranean University Union and Solidarity Trade Union (DAU-BIR-SEN), Cooperative Workers Trade 
Union (KOOP-SEN)


