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Kære Anders Bondo Christensen,
Mange tak for henvendelsen af 6. december 2004 på vegne af Danmarks
Lærerforening angående lærerorganisationen Egitim Sen i Tyrkiet.
Jeg er enig i at det er en problematisk sag, og vi og EU vil fortsat følge
den nøje. Det hollandske EU-formandskab har allerede rejst sagen overfor de tyrkiske myndigheder.
På retsmødet i sagen om Egitim Sen den 10. december 2004 blev der
ikke truffet en afgørelse, og sagen blev udsat til nyt retsmøde den 21.
februar 2004, som den danske ambassade i Ankara vil overvære.
I Kommissionens anbefaling om Tyrkiet af 6. oktober 2004 anførtes, at
Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det politiske Københavnskriterium
og Kommissionen anbefalede, at optagelsesforhandlinger indledes.
Kommissionen noterede sig i den forbindelse Tyrkiets væsentlige fremskridt i landets politiske reform proces. Det anførtes, at Tyrkiet gør en
stor indsats for at gennemføre reformerne, men at der er behov for yderligere at konsolidere og udbrede gennemførelsen.
Da Kommissionen offentliggjorde sin anbefaling var Egitim Sen sagen
afgjort til Egitim Sens fordel. I Kommissionens rapport anførtes imidlertid, at der består væsentlige restriktioner i relation til organisationsfriheden. Kommissionen var altså opmærksom på, at der er problemer på
området, da man foretog den helhedsvurdering som anbefalingen er baseret på. Lad os samtidig notere det fremskridt i Tyrkiet, at en ny lov der
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styrker organisationsfriheden trådte i kraft i Tyrkiet den 22. november
2004.
Det Europæiske Råds beslutning på mødet den 16.-17. december 2004
om indledning af optagelsesforhandlinger med Tyrkiet indeholder som
led i en forstærket forhandlingsramme en række elementer og krav, som
gør det klart at Tyrkiet skal fastholde reformsporet og styrke gennemførelsen af reformerne. EU vil, i de mange år forhandlingsprocessen kommer til at tage, nøje overvåge udviklingen i Tyrkiet.

Med venlig hilsen

Per Stig Møller

