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Biz, üniversitelerin asıl sahipleri, araștırma görevlisi, öğretim üyesi, öğrenci, tașeron, idari ve teknik personeliz.

Biz, düșük ücretle, uzun süreler çalıșmaya mecbur bırakılan, ișten atılma korkusuyla yașamaya terk edilen, güvence-
sizliğe mahkum edilen bilim emekçileriyiz.

Biz, yükseköğretim hizmetinin görünmeyenleri, düșük ücret ve ağır koșullarda çalıșmak zorunda bırakılan idari ve 
teknik personeliz, tașeron ișçisiyiz.

Biz, haksız hukuksuz șekilde bir gecede çıkarılan kararnamelerle, disiplin kurullarınca veya sözleșmesi yenilenmeyer-
ek ihraç edilen eğitim ve bilim emekçileriyiz.

Biz, sadece barıș talep ettiği için ihraç edilen, hakkımızda açılan davalardan teker teker beraat eden, akademi her 
yerde diyerek sesini, sözünü çoğaltan barıș akademisyenleriyiz.

Biz, çocuklarının eğitim hakkı için mücadele etmek zorunda bırakılan, kamu okullarında kayıt parası, katkı payı, bağıș 
adı altında ücretler dayatılan, çocukları özel okullara mecbur bırakılan  velileriz.

Biz, müșterileștirilmek istenen öğrencileriz, eğitim hakkı elinden alınan yurttașlarız.

Biz, “bu böyle gitmez, gitmemeli” diyenleriz!

Biz milyonlarız.

Haklarımız, özgürlüklerimiz ve elimizden alınmaya çalıșılan geleceğimize sahip çıkmak için 23 Kasım’da Ankara’da, 
kıșı bahara çevirmek için bulușacağız.

Biz biliyoruz ki; biz haklarımıza birlikte sahip çıktığımız, haklarımızı birlikte talep ettiğimiz sürece kazanacağız.

Biz biliyoruz ki; birlikte olduğumuzda, el ele tutuștuğumuzda bașaracağız.

Biz biliyoruz ki; birbirimizin sesine ses olduğumuzda eșit ve özgür bir ülke yaratacağız.

Biz biliyoruz ki; eșit, özgür, laik, demokratik ve barıș içinde bir ülkeyi yarattığımızda, haklarımızı, özgürlüklerimizi 
kazanacağız.

Biz biliyoruz ki; eğitim emekçilerinin haklarına, öğrencilerimizin eșit, ücretsiz ve ulașılabilir, nitelikli, anadilinde, laik, 
bilimsel, kamusal eğitim hakkına sahip olduğu gün aydınlık ve güzel yarınları kuracağız.

Tüm bu nedenlerle EĞİTİM SEN sizleri mücadeleye, yan yana durmaya, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya 
çağırıyor. Bizler, bu toprakların eğitim ve bilim emekçileri olarak birlikte, kardeșçe yașamak için Ankara’ya geliyoruz.

Eğitim Sen, 111 yıldır devam eden eğitim emekçilerinin mücadele tarihinden ve birikiminden aldığı güçle, tüm eğitim 
ve bilim emekçilerini, öğrencilerimizi, velilerimizi, bilim insanlarını ve tüm yurttașlarımızı 23 Kasım’da Ankara’da 
bulușmaya çağırıyor.

Davetimiz güneșin sofrasında bulușma, hep bir ağızdan türküler söyleme ve hep beraber maviliklere yelken açma 
davetidir.  Bu davet bizim. Birlikte bașaracağız.

23 Kasım’da Ankara’ya…


