
Değerli eğitim ve bilim emekçileri,

Kıymetli arkadașlarım, meslektașlarım…

Yașadığımız tüm olumsuzluklara rağmen yeni eğitim öğretim yılında da sınıflarınıza, dersliklerinize, kürsülerinize 
sevgiyi, barıșı, umudu, özgürlüğü tașıyacağınızı biliyor; öğrencilerimize bilimi, sanatı, felsefeyi rehber olarak 
sunacağınıza inanıyor, hepinize șimdiden kolaylıklar ve bașarılar diliyorum.

Yıllardır büyük bir sorumlulukla, gayretle ve özveriyle çocuklarımızın ve gençlerimizin yașamında küçücük de olsa 
yeni pencereler açmaya çalıștık. İnsan, toplum ve doğa yararını gözeten bireyler yetiștirebilmek için elimizden 
geleni yaptık, yapıyoruz. 

Bugün etrafımızı saran bu örgütlü kötülüğe rağmen hala dimdik durabiliyorsak, çocuklarımızın ve birbirimizin 
gözlerinin içine gururla bakabiliyorsak; dokuz köyden kovulma pahasına doğru bildiğimizi söylemekten, hakikati 
savunmaktan bir an olsun tereddüt etmediğimiz içindir. 

Bakmayın siz, yetkili sendikayız diye böbürlenenlere, üye sayısıyla övünenlere…. 

Tüm eğitim ve bilim emekçileri onların gerçek yüzünü çok iyi biliyor. Emeğimizi, haklarımızı ve geleceğimizi 
gözetmeyip, “Memnun Sen” sendikacılığı yapanlardan artık kimse bir șey beklemiyor!

Kıymetli mücadele arkadașlarım,

Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bizler çok iyi biliyoruz ki, bu topraklarda emek, barıș ve demokrasi 
mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamıștır, olmayacaktır da.

Üzerimizdeki karanlık bulutlar dağılmamıș olsa da bizlerin kararlı ve dik durușu, herkes için, en çok da 
çocuklarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz için umut oluyor.  

İhraç edilen arkadașlarımızla gösterdiğimiz dayanıșma, OHAL hukuksuzluğu karșısındaki net tavrımız, 
öğrencilerimizin kamusal, parasız, bilimsel, laik ve anadilinde eğitim hakkı için ısrarla yürüttüğümüz mücadele 
nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda dayanıșma ve takdir mesajları alıyoruz. 

Böylesine güçlü bir duyguyu, bu gururu hep birlikte var ettiğimizi özellikle belirtmek istiyor, sizlere sendikamız 
adına teșekkür ediyorum. 

Sevgili arkadașlarım,

Eșitlikçi, özgürlükçü, laik ve demokratik bir cumhuriyeti hayata geçirebilmek, barıș ve huzur dolu adil bir yașam 
sürebilmek için yapmamız gereken çok șey var.

Ancak bilmelisiniz ki yılmadan, yorulmadan, birbirimize sımsıkı kenetlenerek mücadelemizi büyüteceğimize ve 
mutlaka kazanacağımıza dair inancım tamdır. 

Bu nedenle, emeğimize sahip çıkmak, haklarımızı geliștirmek ve geleceğimizi değiștirmek için tüm eğitim ve bilim 
emekçilerini el ele vermeye davet ediyor, yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için bașarılı geçmesini umut 
ediyorum.
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