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ΘΕΜΑ: Το 5ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ΕΚΦ) 
 
                           Αγαπητοί,/ ές  συνάδελφοι, -φισσες, 
            Όπως σας είναι ήδη γνωστό, από τις 17 έως τις 21 Σεπτεµβρίου 2008 στο Μάλµοε της 
Σουηδίας θα πραγµατοποιηθεί το 5ο  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ΕΚΦ). Με κεντρικό 
σύνθηµα «Κάνοντας µια άλλη Ευρώπη εφικτή. Μαζί Ανατολή και ∆ύση χτίζουµε συµµαχίες για 
αγώνες και εναλλακτικές λύσεις», κατά τη διάρκεια των πέντε ηµερών πραγµατοποίησής του, θα 
συναντηθούν  εκπρόσωποι από κοινωνικά κινήµατα, οργανώσεις και συνδικάτα από ολόκληρη την 
Ευρώπη. Οι εργασίες του περιλαµβάνουν δεκάδες συζητήσεις (σεµινάρια και εργαστήρια), 
θεµατικούς χώρους που θα προβάλλονται οι απόψεις, οι αγώνες των συµµετεχόντων και οι 
κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες, πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις και τέλος, την 
πανευρωπαϊκή διαδήλωση. 
           Οι συζητήσεις και οι εκδηλώσεις του 5ου ΕΚΦ θα πραγµατοποιηθούν πάνω στους παρακάτω 
θεµατικούς άξονες: 

1. ∆ουλεύοντας για την κοινωνική ένταξη και τα κοινωνικά δικαιώµατα – ευηµερία, δηµόσιες 
υπηρεσίες και δηµόσια αγαθά για όλους 

2. ∆ουλεύοντας για έναν βιώσιµο/αειφόρο κόσµο, για επάρκεια τροφίµων, για περιβαλλοντική 
και κλιµατική δικαιοσύνη 

3. Οικοδοµώντας µία δηµοκρατική και βασισµένη στα δικαιώµατα Ευρώπη, ενάντια στις 
πολιτικές ασφάλειας. Για τη συµµετοχή, την ανοιχτή δράση , την ισότητα, την ελευθερία και 
τα δικαιώµατα των µειονοτήτων 

4. ∆ουλεύοντας για την ισότητα και τα δικαιώµατα, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα, 
ενάντια σε κάθε µορφή διακρίσεων. Για φεµινιστικές εναλλακτικές λύσεις ενάντια στην 
πατριαρχία 

5. Οικοδοµώντας µία Ευρώπη για έναν κόσµο δικαιοσύνης, ειρήνης και αλληλεγγύης – ενάντια 
στον πόλεµο, τον µιλιταρισµό και την κατοχή εδαφών 

6. Οικοδοµώντας εργασιακές στρατηγικές για ικανοποιητική εργασία και αξιοπρέπεια για όλους 
– ενάντια στην επισφαλή εργασία  και στην εκµετάλλευση 

7. Οικονοµικές εναλλακτικές λύσεις βασισµένες στις ανάγκες και τα δικαιώµατα του λαού, για 
οικονοµική και κοινωνική δικαιοσύνη 

8. Εκδηµοκρατίζοντας τη γνώση, τον πολιτισµό, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση και τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης 

9. ∆ουλεύοντας για µία Ευρώπη συµπερίληψης/ένταξης και ισότητας για τους πρόσφυγες και 
τους µετανάστες – πολεµώντας ενάντια σε όλες τις µορφές ρατσισµού και διακρίσεων 

           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 ελεύθερα και να 
δηµιουργήσουν δίκτυα, ώστε να προβούν σε αποτελεσµατικές ενέργειες και παρεµβάσεις, υπέρ των 
σκοπών τους.  



           Η ΟΛΜΕ συµµετείχε µε εκπροσώπους της από το ξεκίνηµα των διαδικασιών του ΕΚΦ. Τα 4 
προηγούµενα Φόρα έγιναν στη Φλωρεντία 2002 (1ο,), στο Παρίσι 2003 (2ο ), στο Λονδίνο 2004 (3ο), 
στην Αθήνα 2006 (4ο).  

Μετά το 3ο ΕΚΦ  η ΟΛΜΕ, 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 ∆ίκτυο αυτό εξέδωσε 2 
διακηρύξεις για την εκπαίδευση και οργάνωσε επίσης 2 πανευρωπαϊκές εβδοµάδες δράσης για την 
εκπαίδευση.  

Στο πλαίσιο του 5ου ΕΚΦ στο Μάλµοε το ∆ίκτυο Εκπαίδευσης θα οργανώσει τα παρακάτω 
σεµινάρια: 

1. Περιεχόµενο και αξίες του σχολείου που θέλουµε. Κριτική σκέψη και ωφελιµισµός. Πώς να 
οικοδοµήσουµε τη γνώση για τη δηµοκρατία; Πώς να έχουµε τις κατάλληλες δεξιότητες; 

2. Άµεση ιδιωτικοποίηση και κρυφή ιδιωτικοποίηση (αποκέντρωση, νέα διαχείριση των 
σχολείων, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων, µισθοί συνδεδεµένοι µε την 
απόδοση, συµβάσεις…). Πώς να παλέψουµε ενάντια σε αυτές τις τάσεις; 

3. Η αντίθεση στην Ευρώπη ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και πρακτικές στην 
εκπαίδευση: γενική εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση, δια βίου µάθηση. Ανάλυση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

4. Η αντίθεση στην Ευρώπη ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και πρακτικές στην 
εκπαίδευση: τριτοβάθµια εκπαίδευση και έρευνα  

5. Πώς να αναπτύξουµε έναν µέτωπο εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές/φοιτητές, 
εκπαιδευτικά κινήµατα, εργατικά συνδικάτα) για να υπερασπίσουµε µία ελεύθερη, κοσµική, 
δηµοκρατική, ποιοτική δηµόσια εκπαίδευση για όλους. 

6. Εκπαίδευση στην Ανατολική Ευρώπη: κατάσταση (εν µέρει δηµόσιου τοµέα, εν µέρει 
ιδιωτικού τοµέα). Τι είδους δράση και προτάσεις για δηµόσια εκπαίδευση; 

Επίσης, θα οργανωθεί µια θεµατική Συνέλευση για την Εκπαίδευση µε τίτλο: «Για ένα Ευρωπαϊκό 
κίνηµα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης στο σχολείο και 
το πανεπιστήµιο». 

Η ΟΛΜΕ θα συµµετάσχει µε οµιλητή στο 2Ο σεµινάριο ενώ άλλος εκπρόσωπός  µας θα 
συντονίσει τη συζήτηση και θα έχει την οργανωτική ευθύνη για το 5ο σεµινάριο του ∆ικτύου 
Εκπαίδευσης. Η Οµοσπονδία µας, επίσης, θα συµµετάσχει µε οµιλητή σε ένα ακόµη σεµινάριο για 
την εκπαίδευση µε τίτλο: «Για µια κοσµική εκπαίδευση, ενάντια στις παρεµβάσεις της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας». Στα σεµινάρια αυτά θα υπάρχει και ελληνική µετάφραση. 

Στα σεµινάρια του ∆ικτύου Εκπαίδευσης θα λάβουν µέρος µε οµιλητές συνδικάτα εκπαίδευσης 
και κοινωνικά κινήµατα από την Γερµανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Φιλανδία, την Ουκρανία, την Γιουγκοσλαβία και από 
άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 

Ακόµη, θα δηµιουργηθεί ένας ειδικά διαµορφωµένος θεµατικός χώρος για την εκπαίδευση, 
όπου θα γίνεται παρουσίαση του δικτύου, παρουσίαση των αγώνων και των κινητοποιήσεων για την 
παιδεία στις διάφορες χώρες, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για  συναντήσεις και συζητήσεις µε τους 
επισκέπτες του φόρουµ. 
 Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί όσους εκπαιδευτικούς µπορούν να συµµετάσχουν στην ελληνική 
αποστολή και να παρακολουθήσουν ενεργά τις εργασίες του 5ου ΕΚΦ.  

Για περισσότερες λεπτοµέρειες επικοινωνήστε µε τα γραφεία της ΟΛΜΕ ή δείτε την 
ιστοσελίδα http://www.esf2008.org/en/.  

 


