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Απόφαση
Συµπαράσταση στου ς δικαζόµενους Τούρκου ς
παν επιστηµ ιακούς
Στις αρχές του 2016 η τουρκική κυβέρνηση είχε επιδοθεί σε διώξεις αντιφρονούντων με στόχο
εκατοντάδες Τούρκους ακαδημαϊκούς και με αφορμή ένα κείμενο το οποίο αυτοί υπέγραψαν
μαζί με πολλούς ακαδημαϊκούς από τη διεθνή κοινότητα. Το κείμενο, που είχε τίτλο «Δε θα
γίνουμε συνένοχοι σ’ αυτό το έγκλημα» («We will not be party of this crime») και υπογραφή
«Ακαδημαϊκοί για την ειρήνη» («Academics for peace» - βλ. [1]), καλούσε την τουρκική
κυβέρνηση να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του κουρδικού λαού. Τότε η ΕΓ της
ΠΟΣΔΕΠ σε ένδειξη συμπαράστασης είχε προσυπογράψει και διαδώσει το επίμαχο κείμενο (βλ.
[2]).
Οι Τούρκοι πανεπιστημιακοί που υπογράφουν το κείμενο και ανέρχονται σε 2.212 άτομα,
διώκονται ατομικά και σε ξεχωριστά δικαστήρια, με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο 3713 και
με την κατηγορία της προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης. Από το Δεκέμβριο του
2018 μέχρι πρόσφατα (Μάιος 2019) έχουν δικαστεί 560 πανεπιστημιακοί, και για όσους από
αυτούς έχει εκδοθεί απόφαση (160 έως τώρα) αυτή είναι καταδικαστική σε ποινές φυλάκισης
από 15 έως 36 μήνες, με ή χωρίς αναστολή ή δικαίωμα έφεσης. Η καθηγήτρια πολιτικών
επιστημών του Πανεπιστημίου Γαλατά Σαράι, Füsun Üstel, είναι η πρώτη που οδηγείται στη
φυλακή με ποινή 15 μηνών (βλ. [3]).
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ
-

-

Επαναβεβαιώνει τη συμπαράσταση της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας στους
διωκόμενους Τούρκους πανεπιστημιακούς
Εκφράζει την ανησυχία της για τον περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των
δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της δίκαιης δίκης στην
Τουρκία
Καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ελευθερίες, την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη δημοκρατία στα
πανεπιστήμια και να σταματήσει τις μαζικές διώξεις των πανεπιστημιακών και άλλων
εκπαιδευτικών αλλά και γενικά των αντιφρονούντων που δεν είχαν συμμετοχή σε

παράνομες ενέργειες, αλλά έχουν μόνο επιβαρυντικό στοιχείο την αντίθεσή τους στην
ασκούμενη κυβερνητική πολιτική
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