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ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ  

 
 

Στις 1-4 Ιουλίου του 2010 στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθεί το 6ο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ (ΕΚΦ). Οι εργασίες του θα διεξαχθούν στο κέντρο της 
Κωνσταντινούπολης. Επίκεντρο των συναντήσεων θα είναι το κάμπους Τασκίσλα του 
Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο απέχει πέντε λεπτά από την πλατεία 
Ταξίμ, το πιο πολυσύχναστο μέρος της πόλης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ 
είναι μια ευρωπαϊκή συνάντηση κινημάτων. Συμμετέχουν συνδικαλιστικά και 
κοινωνικά κινήματα, οργανώσεις περιβαλλοντικές και οικολογικές, γυναικείες, 
νεολαίας, αντιπολεμικές, δικαιωμάτων κ.ά. Στο πλαίσιό του θα πραγματοποιηθούν 
σεμινάρια και εργαστήρια  με συζητήσεις, συνελεύσεις, πολιτιστικά γεγονότα με 
αποκορύφωμα τη μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο 3 Ιουλίου στην πλατεία Τακσίμ. 

Οι 13 άξονες των συζητήσεων στο ΕΚΦ, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων και 
είναι οι εξής: 

1. Οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις: Αντιστάσεις και εναλλακτικές 
προτάσεις 

2. Κοινωνικά δικαιώματα για μια κοινωνική Ευρώπη 
3. Τι δημοκρατία θέλουμε. Η προώθηση των ατομικών και πολιτικών 

ελευθεριών 
4. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταπιεσμένων εθνοτήτων και 

μειονοτήτων 
5. Ενάντια στην «Ευρώπη Φρούριο»  
6. Ισότητα εναντίον των διακρίσεων. Οι φεμινιστικές εναλλακτικές προτάσεις 

στην παγκόσμια κρίση 
7. Σώστε τον πλανήτη: Η οικοδόμηση ενός βιώσιμου κόσμου 
8. Ειρήνη ενάντια στον πόλεμο, το μιλιταρισμό, τις στρατιωτικές επεμβάσεις 
9. Νεολαία - Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εργασία και στο μέλλον 
10.  Εκδημοκρατισμός της γνώσης, της εκπαίδευσης και της κουλτούρας. 

Εναλλακτικές προτάσεις 
11. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και σχέσεις εξουσίας: Η υπεράσπιση της 

ελευθερίας στην έκφραση και ο εκδημοκρατισμός της πληροφόρησης 
12. Η Ευρώπη και ο κόσμος: συνεργασία και ανάπτυξη βασισμένες στην 

αλληλεγγύη ενάντια στην κυριαρχία των ισχυρών και τη νεοαποικιοκρατία 
13. Το κράτος και το μέλλον του Κινήματος για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη 

 
Στο πλαίσιο του ΕΚΦ λειτουργεί και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης, στο 

οποίο συμμετέχει δραστήρια και η ΟΛΜΕ από τη δημιουργία του, το 2004. 
Το δίκτυο αυτό οργανώνει μια σειρά από σεμινάρια-συζητήσεις για την 
εκπαίδευση, όπως: 

• Ο Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη 
αντιστάσεων 
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• Ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης 
• Περιεχόμενο, μέθοδοι και πρακτικές για μια απελευθερωτική εκπαίδευση, 

ενάντια σε μια εκπαίδευση που βασίζεται στη λογική της αγοράς. 
• Η στρατηγική της Λισαβόνας και οι επιπτώσεις της στην εκπαίδευση. Η εμπειρία 

των ευρωπαϊκών  χωρών. 
• Η διαδικασία της Μπολόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
• Διαφορές στην εκπαίδευση (πολιτισμός, φύλο, μετανάστες κ.λπ.). 
• Επαγγελματική εκπαίδευση και διά βίου μάθηση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τομέα  αυτό, οι επιπτώσεις της στον τομέα της εκπαίδευσης και στα 
επαγγελματικά δικαιώματα. 

• Αποκέντρωση της εκπαίδευσης. Ποιά αυτονομία; 
 
Η ΟΛΜΕ καλεί όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις 
εργασίες του Φόρουμ.  
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