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Respons 

Tyrkia: Fagforeningen Eğitim Sen 

 

• Hva er Eğitim Sen? 

• Er det forbudt å være medlem av Eğitim Sen? 

• Er det vanskelig for medlemmer av fagforeningen å få jobb? 

• Har Eğitim Sens medlemmer andre utfordringer? 

Bakgrunn 

Landinfo har med ujevne mellomrom de siste årene fått spørsmål om tilknytning til 

fagforeningen Eğitim Sen. På en informasjonsinnhentingsreise høsten 2018 møtte vi 

representanter for denne fagforeningen i deres hovedkontor i Ankara, og fikk anledning til å 

stille en rekke spørsmål til dem rundt deres aktiviteter og politiske ståsted. 

Denne responsen er i sin helhet basert på informasjon som kom frem på dette møtet. 

Hva er Eğitim Sen? 

Eğitim Sen er en fagforening som organiserer lærere i offentlig sektor. Organisasjonen definerer 

seg selv som en ivrig forsvarer av demokratiske rettigheter i Tyrkia, og har som følge av dette 

blant annet engasjert seg i en rekke saker som har bragt foreningen på kant med det styrende 

AK-partiet. 

Én av gruppene de har forsvart er de såkalte «Lørdagsmødrene», som tidligere møttes hver 

lørdag for å protestere mot at de ikke får vite hva som har skjedd med deres barn som forsvant 

eller ble drept under militærstyret på 1980-tallet. Eğitim Sen har også engasjert seg i situasjonen 

i de kurdisk-dominerte sør-østlige delene av landet. 

Medlemmer i Eğitim Sen har et medlemskort, og betaler kontingent hver måned. Kontingenten 

er 0,8 % av inntekten. 

Er det forbudt å være medlem av Eğitim Sen? 

Nei, dette er en helt lovlig fagforening. Imidlertid har tyrkiske myndigheter avskjediget en 

rekke av organisasjonens medlemmer i etterkant av det antatte kuppforsøket i juli 2016. Andre 

er fengslet og har fått fengselsstraffer, men da for andre lovbrudd – ikke for å være medlemmer 

av fagforeningen. 
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Medlemmer av Eğitim Sen har av myndighetene blitt anklaget for å bistå, være tilknyttet, 

promotere eller medvirke til en terrororganisasjon. En av organisasjonens lokallagsledere er 

idømt en fengselsstraff på 18 år for å være leder av en terrororganisasjon. 

Per oktober 2018 opplyste fagforeningen at 13–17 av deres medlemmer satt i fengsel. 

Er det vanskelig for medlemmer av fagforeningen å få jobb? 

Under møtet med Eğitim Sen opplyste foreningen at 1628 av deres medlemmer har blitt sparket 

fra sine stillinger, mens et ukjent antall har blitt suspendert. Noen av de suspenderte er tilbake 

i jobb. 

Et annet problem er ansettelsesprosedyrene søkere må gjennom. For å få arbeide som lærer ved 

en offentlig skole i Tyrkia må man, ved siden av å ha en godkjent utdannelse, ta en test og så 

bli godkjent av utdanningsdepartementet. For å undervise ved private skoler må man bli tildelt 

en lisens fra det samme departementet. Ifølge Eğitim Sen ble 19 000 slike lisenser trukket 

tilbake i oktober 2018. 

Eğitim Sen opplyste til Landinfo at mange av deres medlemmer er i en situasjon der deres 

diplom er gyldig, men at de på tross av dette ikke får jobb. Det er ikke noe formelt i veien for 

at de kan arbeide ved private skoler, men de får likevel ikke ansettelse i privat sektor. 

Har Eğitim Sens medlemmer andre utfordringer? 

I møte med Landinfo nevnte foreningen at noen av deres medlemmer har opplevd å bli tildelt 

stillinger i områder av Tyrkia som er sterkt nasjonalistiske. De nevnte spesielt byen Yozgat i 

det sentrale Anatolia, der flere av deres medlemmer har måttet bli eskortert av politiet på grunn 

av frykt for angrep fra ytterliggående nasjonalister. Medlemmer av fagforeningen har opplevd 

å bli kalt for PKK-terrorister av guvernørene i konservative, nasjonalistiske og religiøse deler 

av landet. 

Et annet problem som ble tatt opp, og som ikke nødvendigvis bare gjelder medlemmer av 

Eğitim Sen, er at veldig mange nyutnevnte lærere blir gitt midlertidige kontrakter snarere enn 

faste ansettelser. Kontraktenes varighet gis for ett år av gangen, og etter å ha arbeidet ved en 

skole i fire år, kan læreren forplikte seg til å arbeide der i ytterligere to år, noe som vil føre til 

fast ansettelse. Foreningen peker på at lærere på midlertidig kontrakt har dårligere vilkår enn 

fast ansatte, både når det gjelder lønn og sykepenger. I tillegg har de rett til færre fridager enn 

fast ansatte ved begivenheter som bryllup, fødsel eller dødsfall. En fast ansatt har da rett til fem 

dagers fri, mens en på midlertidig kontrakt har rett til tre. 

Eğitim Sen er en av tre fagforeninger som organiserer lærere, de to andre er Eğitim Bir-Sen 

som er knyttet til AK-partiet og Türk Eğitim-Sen som står nær nasjonalistpartiet MHP.  

I Tyrkia er lovverket slik at det er bare den største av fagforeningene i en sektor som forhandler 

og undertegner en avtale med staten, og denne avtalen vil gjelde for alle innenfor sektoren – 

uavhengig av hvilken fagforening de er tilknyttet. Eğitim Bir-Sen, den største av lærer-

fagforeningene, og dermed statens forhandlingspartner, krever et gebyr fra alle lærere for dette, 

også fra personer som er med i de andre fagforeningene. 
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Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 

samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 

og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 

skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 

landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 

er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 

kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 

syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 

ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

Referanser 

Muntlige kilder 

• Eğitim Sen, møte i oktober 2018, Ankara. 
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