
FISE Genel Sekreteri DflNIEL RETÜREflü'nun
DEE'te Taptığı Eonnşma

Değerli Arkadaşlar ve Meslektaşlar,

Uluslararası Öğretmen Sendikaları Federasyonunun aktif bir
üyesi olan TÖB-DER tarafından düzenlenen Demokratik Eğitim
Konferansına davet edilmekten dolayı çok mutluyum.

Kurulduğundan bu yana FİŞE, sınıf, sosyal konum vb. ayrımı
gözetilmeksizin bütün gençlerin bilimsel bir bilgi, kültür ve mesle-
ki yetişime kavuşturulması için tüm ülkelerde demokratik bir eği-
tmin gerçekleştirilmesini ana amaçları arasında saymıştır.

Demokratik eğitim toplumun bir sorumluluğudur; böylece öğ-
renim bir kamu hizmeti olmalı ve herkese kapıları açık bulunma-
lıdır ki, bu da yoksul ailelere yardım edilmek üzere ve çalışanların
ve köylülerin çocuklarının okula gidebilmelerini sağlamak amacıy-
la özel tedbirlerin alınmasını gerektirir. (Burslar, kitap ve okul
malzemelerinin parasız temini vb.)

Bununla birlikte demokratik eğitim ancak demokratik bir top-
lumda gelişebilir. Ulusal büyük burjuvazinin ye yabancı kapitalist
grupların temsilcisi olan faşizm ya da gerici güçler, iktidarda ol-
duklarında eğitsel gelişmeye vahşice karşı koymakta, kendi ide-
olojilerini empoze etmek için eğitimin içeriğine saldırıda bulunu-
yorlar, sınıf kriterine ve ekonomik duruma dayalı olarak okulda
bir seçicilik (seleksiyon) empoze ediyorlar ve öğretmenlerin de-
mokratik ve sendikal haklarını ihlâl ediyorlar.

Demokratik bir eğitim sistemini elde etmek için, başta çalışan-
lar ve onların sendikal ve siyasi örgütleri olmak üzere tüm ilerici
toplumsal güçlerin mücadele vermeleri gerekir. Öğretmenler ser-
best olarak bir sendika kurabilmeli, sendikal ve mesleki hak ve öz-
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gürlüklerin tümünden yararlanabilmelidirler; en azından uluslar-
arası düzeyde belirlenmiş olanlarından ve özellikle de sendikal hak
konusunda İLO'nun 87 ve 98 nolu uzlaşma kararlarınca, ve öğret-
menin kişisel konumu hakkında UNESCO-İLO'nun 1966 tarihli
Tavsiye kararında belirlenen hak ve özgürlüklerden yararlanma-
lıdırlar. Sendikal özgürlük olmadan, tüm diğer çalışanlar için ol-
duğu gibi, öğretmenlerin grev de dahil olmak üzere, tüm sendikal
hakları tanınmadan eğitimde gerçek anlamda bir demokrasiden
sözedilemez.

Bu hak ve özgürlükler, çalışanların ve öğretmenlerin sömürüye
karşı sosyal ve siyasal demokrasi uğruna verdikleri ortak müca-
delelerin ürünleridir. Türkiyeli çalışanlar ve öğretmenler bu alan-
da cesurca, zorlu bir mücadele yürütmektedirler. FISE, tüm üye ör-
gütleri ile ve dünya ilerici sendikal hareketi ile birlikte bu müca-
deleyi tümüyle desteklemektedir.

Bu yıl, Haziran ayında, Cenevre Uluslararası İş Konferansı,
Kamu Sektöründe çalışanlar için örgütlenme özgürlüğü ve çalışma
koşullarının tartışılması hakkını kabul etme durumundadır.

Öğretmenler bu konuyla doğrudan ilgilidirler, oysa, uluslarara-
sı çalışma bürosunca sunulan proje, öğretmenlerin ve kamu sek-
töründe çalışanların ihtiyaçlarına cevap vermemektedir; onlar
yurttaşlık ve siyasal hakların ve özgürlüklerin tümünden yarar-
lanmayı arzulamaktadır.

FISE, tüm öğretmen örgütlerini, hükümetler üzerinde baskı
yapmaya ve kendi ülkelerindeki merkezi sendikalara seslenmeleri
için çağrıda bulunmaktadır; böylelikle Uluslararası çalışma (iş),
Konferansının önümüzdeki oturumunda, UNESCO-İLO'nun 1966 -
daki Tavsiye Kararlarında öğretmenlere tanman hakların hiçbir
sınırlama ve kısıtlama yapmaksızın tekrar onaylanmasını istemek-
tedir ki, İLO'nun konferansına sunulan taslakta bu tür sınırlama-
lar mevcuttur.

Ulusal ve uluslararası plânda, öğretmenlerin ortaklaşa eylem-
leri yoluyla hükümetlere ve gerici işverenlere geri adımlar attır-
mak ve ödünler vermeye zorlamak mümkündür, hatta İLO'nun ka-
bul ettiği sendikal ve demokratik hakların tanınmadığı ülkelerde
bile bu mümkündür; kazanılmış haklara saygı gösterilmesi ve öğ-
retmenler ve kamu sektöründe çalışanlar için yeni hakların elde
edilmesi amacıyla, FISE'nin İLO düzeyindeki çalışmalarını des-
tekleyiniz.

FISE, öğretmenlerin temel çıkarlarını uluslararası düzeyde
savunmaktadır ve faşizme, apartheid ve ırkçılığa ve anti-sendikal
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baskılara karşı tüm dünya öğretmenleri arasında dayanışmayı ör-
gütlemektedir. Sendikal ve siyasi haklarına saygı gösterilmesini
sağlamak için, eğitim sisteminin öğrenimin içeriğinin ve yönetimin
demokratikleştirilmesi için, öğretmen örgütlerinin yürüttükleri
mücadeleleri destekler.

FISE, toplumun ve eğitim sisteminin demokratikleştirilmesi
doğrultusunda, öğretmen hareketinin işçi hareketiyle ittifak yap-
masını ve ilerici ve demokratik tüm demokrat güçlerin birlikteli-
ğini savunur.

Değerli Arkadaşlar, Değerli Meslektaşlar,

FISE'nin 52 ülkeden gelen üye örgütleri vardır. Bütün kıtalar-
daki 16 milyondan fazla öğretmeni temsil etmektedir, demokratik
ve birleştirici bir örgüttür. Derginizde çıkan sayısız makaleler ara-
cılığıyla onu şimdiden tanıyorsunuz. Derneğiniz, düzenlediğimiz
çeşitli girişimlere katılmakta ve uluslararası harekette artan bir
rol oynamaktadır. Türkiye'li öğretmenlerin durumunu ve onların
hak mücadelelerini temsil etmektedir.

Konferans çalışmalarına sonsuz başarılar dilememe ve demok-
ratik bir eğitim için, Türkiye'li öğretmenlerin sendikal ve demok-
ratik hak ve özgürlüklerinin tamamıyla tanınması için verdiğiniz
mücadelelerle olan tam dayanışmamızı bir kez daha belirtmeme
izin veriniz.

8




