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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ΕΚΦ) αποτελεί έναν ανοικτό χώρο όπου
οµάδες της κοινωνίας πολιτών καθώς και κινήµατα εναντίον του ιµπεριαλισµού και της
νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης αγωνίζονται για τη δηµιουργία µιας
κοινωνίας δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας µε κέντρο τον άνθρωπο. Συγκεντρώνονται
για να συζητήσουν ιδέες µε δηµοκρατικό τρόπο, να διαµορφώσουν προτάσεις, να µοιραστούν
τις εµπειρίες τους και ελεύθερα να δηµιουργήσουν υπερεθνικά δίκτυα µε σκοπό να προβούν
σε αποτελεσµατικές ενέργειες και παρεµβάσεις, υπέρ των σκοπών τους.
Η ΟΛΜΕ συµµετείχε µε εκπροσώπους της από το ξεκίνηµα των διαδικασιών του
ΕΚΦ. Μετά το 3ο ΕΚΦ η Οµοσπονδία µας, µαζί µε άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις και
κοινωνικά κινήµατα από διάφορες χώρες της Ευρώπης, συνέβαλε στη δηµιουργία του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Εκπαίδευσης, που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΚΦ, αλλά και
αυτόνοµα.
Το επόµενο (6ο) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ΕΚΦ) θα πραγµατοποιηθεί στην
Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) το Σεπτέµβρη του 2010. Για την προετοιµασία του
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προπαρασκευαστικές συναντήσεις σε διάφορες
χώρες.
Η προσεχής προπαρασκευαστική συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα,
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο από 13-15 Μάρτη. Την Παρασκευή 13 Μάρτη, 3-5 µ.µ., θα
συνεδριάσει το ∆ίκτυο Εκπαίδευσης.
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν στις εργασίες της
συνάντησης της οποίας και επισυνάπτουµε το πρόγραµµα.
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Πρόγραµµα Προπαρασκευαστικής Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ
Αθήνα, Πάντειος, 13-15 Μάρτη 2008
Παρασκευή 13 Μάρτη
==================
Συναντήσεις ∆ικτύων.
15:00-17:00
* Καταστολή
* ∆ίκτυο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
* Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης
* Αντιπολεµικό ∆ίκτυο και Αντι-ΝΑΤΟική διαδήλωση
* Χάρτα για µια άλλη Ευρώπη
17:00-19:00
* ∆ίκτυο Κεντρικών και Ανατολικών Χωρών (Enlargement)
* Εργασία και Παγκοσµιοποίηση
* ∆ίκτυο Γυναικών (Παγκόσµια Πορεία)
* ∆ίκτυο Μετανάστευσης
* ∆ίκτυο Νεολαίας
Σάββατο 14 Μάρτη
================
10:00 Εγγραφές
11:00 Ολοµέλεια - Ενηµέρωση για το ΠΚΦ στο Μπελέµ και τις ∆ιεθνείς Μέρες ∆ράσης
12:00 Ολοµέλεια - Ενηµέρωση από τις συναντήσεις των ∆ικτύων
13:00 Ολοµέλεια - Αναφορά από την Τουρκική Οργανωτική Επιτροπή
* στο τέλος των πρωϊνών ολοµελειών, θα υπάρξει µια σύντοµη συζήτηση για να αποφασίσει για τη
συνέχεια του προγράµµατος κατά το απόγευµα του Σαββάτου.
13:00-14:30 ∆ιάλειµµα για φαγητό
14:30-17:30 Οµάδες Εργασίας: Πρόγραµµα / Οργανωτική-∆ιερµηνεία / ∆ιεύρυνσης
17:30-18:00 ∆ιάλειµµα για καφέ
18:00-20:00 Ολοµέλεια για την Οικονοµική Κρίση στην Ευρώπη: Οι σηµαντικότερες κινητοποιήσεις
και κινήµατα
Κυριακή 15 Μάρτη
================
10:00-14:00 Ολοµέλεια - Αποφάσεις
Σηµειώσεις:
=======
* Θα υπάρχει διερµηνεία στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Τούρκικα. Μπορείτε να φέρετε το δικό
σας ραδιοφωνάκι FM, ή τα ακουστικά του κινητού σας, αν έχετε ραδιόφωνο σε αυτό.
* Το εστιατόριο θα είναι ανοιχτό το Σάββατο µέχρι τις 18:00.
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