Προπαρασκευαστική Συνέλευση (2η ) για το 5ο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Φόρουµ
Ενόψει του 5ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ (Μάλµο, Σεπτέµβρης 2008)
πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από 30.11 – 2.12.07
η 2η
Προπαρασκευαστική Συνέλευση. Συµµετείχαν περίπου 100 εκπρόσωποι
συνδικάτων, «συλλογικοτήτων» και κινηµάτων από χώρες της Ευρώπης, κυρίως,
καθώς και της Τουρκίας, η οποία και φιλοξενούσε το γεγονός.
Η συνάντηση άρχισε µε τους χαιρετισµούς εκπροσώπων από Τουρκικά
συνδικάτα και κλάδους εργαζοµένων (τουρκική οµοσπονδία εργατικών συνδικάτων,
επιµελητήριο µηχανικών, εργαζόµενοι στις φαρµακοβιοµηχανίες).
Οι χαιρετισµοί των παραπάνω, εκτός του καλωσορίσµατος που απεύθυναν
προς τους συµµετέχοντες, επικέντρωσαν και στις αρχές µε βάση τις οποίες
συγκροτήθηκε και δραστηριοποιείται το ΕΚΦ: αγώνας ενάντια στο νέο –
φιλελευθερισµό, ενάντια στο ρατσισµό και την ξενοφοβία, ενάντια στον πόλεµο, στις
πολιτικές της αγοράς, κ.λπ. Ο στόχος όπως επισηµάνθηκε από τους οµιλητές, πρέπει
να είναι η ενδυνάµωση της φωνής µας απέναντι σε όλες τις νέο – φιλελεύθερες,
ιµπεριαλιστικές πολιτικές που προωθούνται από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μετά το πέρας των χαιρετισµών ακολούθησε η συζήτηση και η παρουσίαση
της πρότασης από την Οµάδα Μεθοδολογίας της Σκανδιναβικής Οργανωτικής
Επιτροπής, η οποία, καταρχήν, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των ιστοσελίδων
του Φόρουµ: www.fse-esf.org και www.esf2008.org. Οι καινοτοµίες της νέας
ιστοσελίδας αφορούσαν στη χρήση ενός εργαλείου πολλαπλών καταχωρήσεων –
συµπληρώσεων (wiki), ανάλογο µε αυτό που χρησιµοποιεί η διαδικτυακή
«wikipedia». Για τις καινοτοµίες αυτές εκφράστηκαν πολλές αµφισβητήσεις από τους
συµµετέχοντες (ειδικά από την Ιταλία) που αφορούσαν στη χρηστικότητά τους, αλλά
και στην τήρηση της δεοντολογίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα
«φιλοξενίας» ή όχι στις ιστοσελίδες του Φόρουµ προσωπικών διαδικτυακών χώρων –
ηµερολογίων (blogs). Ύστερα από τα παραπάνω, η οργανωτική επιτροπή ανέλαβε την
ευθύνη να συνεκτιµήσει όλες τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν προκειµένου να
διαµορφώσει την τελική πρότασή της.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Επιτροπή Χρηµατοδότησης, η οποία διατύπωσε
τις απόψεις και τις προτάσεις της για την εύρεση χρηµατοδοτών υποστήριξης του
Φόρουµ. Ειδικότερα, η Επιτροπή ενηµέρωσε τη Συνέλευση, ότι ο ∆ήµαρχος του
Μάλµο προτίθεται να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα διεξαχθεί το
ΕΚΦ του 2008. Τελική απάντηση για το ζήτηµα αυτό θα δοθεί το Γενάρη του 2008.
Ως προς τις δαπάνες, εισιτήρια (κυρίως για τις νεοεισελθούσες στην Ε. Ε. χώρες της
Ανατ. Ευρώπης), ξενοδοχεία κ.λπ. η Επιτροπή Χρηµατοδότησης, ενηµέρωσε ότι τα
σκανδιναβικά συνδικάτα έχουν τη βούληση να χρηµατοδοτήσουν το Ταµείο
Αλληλεγγύης του ΕΚΦ µε το ποσόν των 100.000 ευρώ. Ωστόσο, επειδή δεν είναι
βέβαιο ότι θα υλοποιηθεί, τελικά, η αρχική αυτή δήλωση-δέσµευση των συνδικάτων,
η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε στην κράτηση κάποιων δωµατίων, καθώς
και στη δέσµευση κλειστών χώρων για τη φιλοξενία όσων έρθουν στο Μάλµο
(αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, κ.λπ.), στα πρότυπα προηγούµενων forum.
Οι εργασίες της πρώτης ηµέρας συνεχίστηκαν µε την πρόταση της
Οργανωτικής Επιτροπής για τους άξονες της θεµατολογίας του ΕΚΦ στο Μάλµο.
Συνοπτικά οι τίτλοι των θεµάτων:
1. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Μοντέλα Βιωσιµότητας
2. Οικονοµικές Εναλλακτικές
3. Ρατσισµός και κοινωνικός αποκλεισµός
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4. Αγορά εργασίας – οργάνωση συνδικάτων µεταναστών
5. Φυλετικά και Σεξουαλικά δικαιώµατα
6. ∆ηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα
7. Παγκόσµια οικονοµία και Ευρώπη
8. Πόλεµος και ειρήνη
9. Περιβαλλοντική και αγροτική κλιµατική αλλαγή
10. Εκπαίδευση, πολιτισµός και ηλεκτρονικά µέσα
Οι αντιδράσεις που συνάντησε, από το σύνολο σχεδόν των αντιπροσωπειών
(Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, κ.λπ.), αυτή η «άνευρη» και οριακά
συµβατή µε τις αντιλήψεις, τις αρχές και τις προτεραιότητες του Φόρουµ πρόταση
είχαν ως αποτέλεσµα τη διακοπή της συζήτησης για τη θεµατολογία. Η Ολοµέλεια
αποφάσισε η συζήτηση αυτή να γίνει, από την αρχή, την επόµενη µέρα µετά την
παρουσίαση των αναφορών από τις συναντήσεις των δικτύων.
Σηµειώνεται ότι η σκανδιναβική Οργανωτική Επιτροπή προσπάθησε, σχεδόν
αλαζονικά στην αρχή και µε αστήρικτη επιχειρηµατολογία στη συνέχεια (έλλειψη
χρόνου, κ.ό.κ.), να δικαιολογηθεί για το γεγονός ότι δεν ζήτησε προηγουµένως τις
προτάσεις των δικτύων για τους άξονες της θεµατολογίας, ενώ όφειλε µε βάση και
την απόφαση της προηγούµενης Προπαρασκευαστικής (Στοκχόλµη) να το πράξει,
παρουσιάζοντας, αντίθετα, τη δική της πρότασή ως απόφαση της Ολοµέλειας!
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε µε το θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ράσης και τις
σχετικές προτάσεις από την Επιτροπή Κινητικότητας. Η ηµέρα αυτή έχει συµφωνηθεί
να είναι η 26η Ιανουαρίου. Ενδεικτικά, οι προτάσεις για πλαίσια και δράσεις:
πολύγλωσσο έντυπο υλικό, «διάχυση» όλων των πληροφοριών για τη συγκεκριµένη
µέρα και τους στόχους που θα εξυπηρετεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οµιλίες –
διαλέξεις, κυλιόµενες συνεντεύξεις ολόκληρη την εβδοµάδα της 26ης Ιανουαρίου,
προβολή των δράσεων στα ΜΜΕ, ανάδειξη και προβολή όλων των παραπάνω στις
ιστοσελίδες του ΕΚΦ και του ΠΚΦ µε τη µορφή «χάρτη δράσης» και φυσικά,
οργάνωση συλλαλητηρίων και απεργιακών κινητοποιήσεων.
Ένα θέµα, το οποίο συζητήθηκε στην ενότητα για τη διεύρυνση του Φόρουµ,
ήταν και η χρηµατοδότηση της συµµετοχής στο Μάλµο εκπροσώπων κοινωνικών
φορέων από τις χώρες της Ανατ. Ευρώπης. Το ζήτηµα τέθηκε από κοινωνικούς
φορείς των χωρών αυτών που έλαβαν µέρος στην Προπαρασκευαστική. Εκπρόσωποι
των ίδιων φορέων πρότειναν το Φόρουµ να µην ασχοληθεί µόνον µε τις σχέσεις ΗΠΑ
– Ε.Ε. αλλά και Ρωσίας – Ε.Ε. Να απαντηθεί δηλαδή και το ερώτηµα για το τι θέση
θα τηρήσει το Φόρουµ απέναντι και στην πολιτική της Ρωσίας (την οποία οι ίδιοι
απέφυγαν, πάντως, να αξιολογήσουν και να χαρακτηρίσουν), καθώς έχει
διαµορφωµένη θέση κατά της πολιτικής των ΗΠΑ.
Για το ζήτηµα της χρηµατοδότησης, οι αντιδράσεις στην Ολοµέλεια κινήθηκαν
περισσότερο στην κατεύθυνση να µην αναχθεί σε µείζον, χωρίς όµως να
υποβαθµίζεται η σηµασία που έχει για τις χώρες της Ανατ. Ευρώπης, όπως και για το
ίδιο το ΕΚΦ σε σχέση µε την προοπτική του. ∆ιατυπώθηκαν, βεβαίως, και άλλες
απόψεις (Ιταλία), οι οποίες, αν και δεν θεωρούσαν έλασσον το θέµα, ωστόσο,
επισήµαναν ότι η µη επαρκής χρηµατοδότηση δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως
«πρόσχηµα» ή να θεωρείται ανυπέρβλητο εµπόδιο για όσους θέλουν, πραγµατικά, να
συµµετέχουν στο επόµενο Φόρουµ.
Η συζήτηση της 2ης µέρας ξεκίνησε µε τις αναφορές από τα ∆ίκτυα του Φόρουµ
που είχαν συνέλθει την προηγούµενη ηµέρα, Παρασκευή 30.11.
Η ΟΛΜΕ που συµµετέχει ενεργά στο δίκτυο της εκπαίδευσης δεν ήταν εφικτό
να είναι παρούσα στη διαβούλευση της Παρασκευής, λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων στο Συνέδριο της Α∆Ε∆Υ. Έστειλε, όµως, έγκαιρα την πρότασή της
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για να συζητηθεί στο ∆ίκτυο. Τα Σεµινάρια που προτείνουµε για το 5ο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ στο Μάλµο είναι τα εξής:
1. Το περιεχόµενο και οι αξίες του δηµόσιου σχολείου που οραµατιζόµαστε
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη ολοένα και επηρεάζονται, κατά την άποψή
µας αρνητικά, από τους οικονοµικούς στόχους που θέτει η Ε.Ε. και ειδικότερα από τις
υποστηρικτικές πολιτικές της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Το τελευταίο
ντοκουµέντο π.χ. για τα «σχολεία του 21ου αιώνα», οδηγεί στο συµπέρασµα πως η
γνώση και η παιδαγωγική ως στόχοι του σχολείου περιορίζονται στην απλή
µεταβίβαση πληροφοριών και δεξιοτήτων.
Απέναντι στην πρόκληση αυτή, πώς θα αντιδράσουν οι εκπαιδευτικοί και τα
κοινωνικά κινήµατα; Ποια είναι τα δικά µας οράµατα και οι προτάσεις για το
σχολείο του µέλλοντος; Ποιες οι εκπαιδευτικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τα
αναλυτικά προγράµµατα και τα βιβλία; Πώς θα συντονίσουµε τη δράση µας για να
έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στους στόχους µας, για τη στήριξη της δηµόσιας και
πραγµατικά δωρεάν εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά στις χώρες µας;
2. Ενιαίο σχολείο µέχρι τα 18 χρόνια ή πρόωρος διαχωρισµός των µαθητών
σε Γενική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση;
Η µεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει σε όλες τις χώρες για τη δοµή της εκπαίδευσης,
κυρίως της ανώτερης δευτεροβάθµιας, είναι σήµερα ώριµη από την εµπειρία των
εκπαιδευτικών να αποδώσει καρπούς. Ποιες οι προτάσεις και οι δράσεις των
συνδικάτων; Πώς αναπτύσσονται ο διάλογος και η ανταλλαγή εµπειρίας µέσα στο
εκπαιδευτικό κίνηµα, ώστε τα θετικά συµπεράσµατα να υποστηρίζουν -και µε την
επιστηµονική εγκυρότητά τους- και τη θεµελίωση των προτάσεών τους;
3. Αποκέντρωση και αξιολόγηση σχολικών µονάδων ή πορεία προς την
ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης;
Οι εµπειρίες σε χώρες της Ευρώπης που προχώρησαν στην αποκέντρωση των
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στην
αξιολόγηση και κατηγοριοποίησή τους, βελτίωσε την ποιότητα του εκπαιδευτικού
συστήµατος όπως διακηρύσσουν οι σχεδιαστές τους ή οδήγησε στην ακόµα
µεγαλύτερη
ιδιωτικοποίηση-εµπορευµατοποίηση
της
εκπαίδευσης
όπως
υποστηρίζουν τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών; Εµπειρίες, απόψεις, προτάσεις και
δράσεις των κοινωνικών κινηµάτων.
4. Είναι αναγκαία και εφικτή η ανάπτυξη πανεκπαιδευτικού µετώπου από
εκπαιδευτικούς, γονείς, µαθητές, φοιτητές και συνδικάτα εργαζοµένων
για τη στήριξη και διεύρυνση της δηµόσιας, δωρεάν και υψηλής
ποιότητας εκπαίδευσης για όλους;
Ποιες εµπειρίες έχουν τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, οι ενώσεις γονέων, τα
εργατικά συνδικάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι µαθητές στις χώρες της Ευρώπης;
Πως οι θετικές εµπειρίες των κοινωνικών συµµαχιών µετασχηµατίζονται σε δράση;
-Η υπεύθυνη του ∆ικτύου Εκπαίδευσης κα Domininic Giannoti, έθεσε την
πρότασή µας στη συνεδρίαση του ∆ικτύου, και παρότι έγινε αποδεκτή από την Ιταλία
και την Αγγλία, ωστόσο, αποφασίστηκε από τις υπόλοιπες χώρες που
παρευρίσκονταν (Τουρκία, Γαλλία, Ουκρανία), να προηγηθεί ο κεντρικός άξονας της
θεµατολογίας.
Σύµφωνα λοιπόν µε την αναφορά που διαβάστηκε στην Ολοµέλεια από την
υπεύθυνη του ∆ικτύου Εκπαίδευσης, ο κεντρικός θεµατολογικός άξονας που
αποφασίστηκε, θα είναι: «Ή ιδιωτικοποίηση και η επίθεση στον τοµέα της
δηµόσιας εκπαίδευσης σε σχέση µε την έρευνα και τα δικαιώµατα. Ποιες οι
δράσεις;»
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Η κα Giannoti επεσήµανε ότι εκτός των άλλων χωρών που απουσίαζαν,
πρόβληµα υπήρχε και από την απουσία των Σκανδιναβών, παρότι στην περιοχή τους
θα διεξαχθεί το επόµενο ΕΚΦ. Ωστόσο, υπογράµµισε το γεγονός ότι η πρόταση είναι
µια αντανάκλαση της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλη την Ευρώπη κι
ως εκ τούτου, πρέπει να εγκριθεί από την Σκανδιναβική Οργανωτική Επιτροπή.
Αποφασίστηκε ότι στο Μάλµο, στο δίκτυο εκπαίδευσης, θα υπάρξει µικρότερος
αριθµός εισηγητών (4 άτοµα), ώστε να διατεθεί επαρκής χρόνος για διάλογο. Θα
γίνει, επίσης, προσπάθεια να είναι διαθέσιµος ένας πολυ–χώρος, όχι µόνο για τα
σεµινάρια, αλλά και για οµιλίες µε εκπροσώπους συνδικάτων που αυτό τον καιρό και
το προηγούµενο διάστηµα, βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις για την παιδεία. Από αυτές
τις συζητήσεις θα επιδιωχθεί ένα κοινό ψήφισµα – πλατφόρµα. Απώτερος στόχος
είναι να µην υπάρξουν αποκλεισµοί κανενός είδους. Επίσης, θεωρείται πολύ
σηµαντικό το θέµα της εκπαίδευσης να ενταχθεί στις συζητήσεις και των άλλων
δικτύων που λειτουργούν στα πλαίσια του Φόρουµ (π.χ. δίκτυο για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, για τις διακρίσεις λόγω φύλου, κ.ά.), σε σχέση, κυρίως, µε την
ιδιωτικοποίηση που προωθείται και µε άλλα «µη εµφανή» µέσα, όχι µόνον στην
Τριτοβάθµια και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, αλλά και στις υπόλοιπες βαθµίδες.
Εν συνεχεία, έγινε η παρουσίαση των αναφορών από τα υπόλοιπα ∆ίκτυα και
κατόπιν συνεχίστηκε η διακοπείσα συζήτηση της προηγούµενης µέρας επί της
πρότασης της Σκανδιναβικής επιτροπής για το πρόγραµµα.
Η Σκανδιναβική Επιτροπή παρουσίασε µια πιο βελτιωµένη πρόταση, αλλά
άφησε «άθικτα» πολλά από τα σηµεία για τα οποία είχαν εκφραστεί διαφωνίες στην
Ολοµέλεια. Γι’ αυτό το λόγο, θα συνέλθει ξανά η Επιτροπή Προγράµµατος από 1–
2.1.08 στο Παρίσι. Σε σχέση µε τις Προπαρασκευαστικές, αποφασίστηκε να
πραγµατοποιηθεί, τουλάχιστον, µία ακόµη (Βερολίνο από 21.2 – 24.2.08), ενώ, αν
υπάρξει ανάγκη και για επόµενη, αυτή θα φιλοξενηθεί πιθανότατα στο Κίεβο.
Τέλος, ως προς το αίτηµα της τουρκικής αντιπροσωπείας, η διοργάνωση του
επόµενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ (2010) να γίνει στην Κωνσταντινούπολη,
αυτό παραπέµφθηκε σε επόµενη συνάντηση, ώστε η σχετική πρόταση να είναι
πληρέστερη και πιο ολοκληρωµένη.# Το ∆. Σ. της ΟΛΜΕ εκπροσώπησε ο Γ.Γ. του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ Κώστας Μπόικος. Στην
αποστολή συµµετείχε και η Μαρία Βουτσινά
∆ηµιουργήθηκε µια λίστα µε e-mail του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Εκπαίδευσης του ΕΚΦ, educationesf-discussion@lists.openesf.net στην οποία
µπορεί όποιος επιθυµεί να γίνει µέλος και να συµµετέχει στις συζητήσεις
στέλνοντας το δικό του e-mail.
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