
  
Έκκληση για µια 

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα ∆ράσης 
για την Εκπαίδευση 

  
  
  
Εµείς, ως εκπαιδευτικοί, κινήµατα,  οργανώσεις,  εργατικά σωµατεία, συνδικάτα και οι διάφοροι 
φορείς της  κοινωνίας  των πολιτών που συµµετείχαµε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ESF) 
στο Λονδίνο, καλούµε όλες τις οργανώσεις που σχετίζονται µε την εκπαίδευση στην Ευρώπη να
υποστηρίξουν την ακόλουθη έκκληση:   
  
Αυτή η έκκληση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους εργαζόµενους στα σχολεία, στα 
πανεπιστήµια, στους φοιτητές και στους µαθητές, στις οικογένειες, στον κόσµο του πολιτισµού, της 
επιστήµης, της τέχνης και του θεάµατος, στα µέλη της Βουλής και στους λοιπούς αιρετούς, στα 
εργατικά σωµατεία και στα συνδικάτα. 
  
Επαναβεβαιώνουµε τις αρχές της Παγκόσµιου Πλαισίου ∆ράσης που υιοθετήθηκε από το
Καταστατικό του Φόρουµ  Εκπαίδευσης  το 2001 και από το τρίτο Παγκόσµιο Εκπαιδευτικό 
Φόρουµ στο Πόρτο Αλέγρε το 2004. 
  

1)      Η Εκπαίδευση ως  δηµόσιο αγαθό είναι παγκόσµια προτεραιότητα και       αναφαίρετο 
ανθρώπινο δικαίωµα που επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων. 

  
      2)  Αυτό το δικαίωµα είναι ουσιώδες για την προσπέλαση σε άλλα δικαιώµατα, 

                            για τη θεµελίωση  αξιών βασισµένων στην αλληλεγγύη,  στη χειραφέτηση 
και στην  εφαρµογή των δικαιωµάτων του πολίτη. 

  
3)      Η  δηµόσια πολιτική πρέπει να διασφαλίζει την πραγµάτωση αυτών των δικαιωµάτων. 
  
4)      Είναι καθήκον της πολιτείας να εγγυάται, µε  καθολικό και ελεύθερο τρόπο, χωρίς 

διακρίσεις ή αποκλεισµούς, το πλήρες δικαίωµα σε µία απελευθερωτική  δηµόσια 
εκπαίδευση, σε όλες τις βαθµίδες  και στάδια, από το προσχολικό ως το πανεπιστηµιακό. 

  
Για αυτούς τους λόγους είµαστε αντίθετοι σε κάθε νεοφιλελεύθερη πολιτική στην εκπαίδευση και 
την επιµόρφωση, όπως και η πολιτική που προτείνεται από την οδηγία του Μπολκενστάιν. 
  

Αντίθετοι µε την υποταγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες  της αγοράς  
Αντίθετοι µε το θεσµό των έκτατων / εποχικών εκπαιδευτικών  
Αντίθετοι µε την ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων  
Αντίθετοι µε την αποδυνάµωση και τη διάλυση του προγράµµατος σπουδών που αποτρέπει 
την πλειονότητα των πολιτών από την πλήρη πρόσβαση στο πολιτισµό.  

  
  
Για αυτούς τους λόγους η εκπαίδευση, ως αναφαίρετο δικαίωµα όλων, πρέπει να αποτελεί δηµόσια 
παροχή υψηλής ποιότητας: 
  

Υπέρ της επιτυχίας, της απόκτησης   προσόντων και της εξέλιξης  όλων των νέων  
Υπέρ της ισότητας των δύο φύλων  
Υπέρ της υψηλής ποιότητας  στην επαγγελµατική κατάρτιση και στις συνθήκες εργασίας για 
όλους τους εκπαιδευτικούς  
Υπέρ της αύξησης των δηµόσιων δαπανών για την εκπαίδευση (τουλάχιστον στο 7% του 
ΑΕΠ)  
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Υπέρ της κριτικής σκέψης και της ενεργού εφαρµογής των δικαιωµάτων του πολίτη  
Υπέρ µιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και  έρευνας στην υπηρεσία της δηµιουργίας και της 
δηµοκρατικής διάδοσης της γνώσης  
Υπέρ της ένταξης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες, των µεταναστών και των προσφύγων  
Υπέρ της συµµετοχής, της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων των νέων  
Υπέρ της µείωσης των δαπανών για τον πόλεµο και της αύξησης των δαπανών για την 
εκπαίδευση  
Υπέρ της προαγωγής της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων χωρίς διακρίσεις.  

  
Με αυτή την προοπτική, το σχολείο, τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας και  συνεχιζόµενης εκπαίδευσης 
και όλοι οι εκπαιδευτικοί χώροι πρέπει να γίνουν ένας συλλογικός δηµοκρατικός δηµόσιος χώρος
που καλωσορίζει, αναγνωρίζει, εκτιµά και δηµιουργεί σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων σε αυτό 
(καθηγητών, µαθητών, γονέων και κοινότητας). 
  
  
Για αυτούς τους λόγους πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο να οργανώσουµε µια γενική κινητοποίηση
των νέων, όλων όσων συµµετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση, των γονέων  και των πολιτών. 
Καλούµε σε µία Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα δράσης και πρωτοβουλιών µε τη συµµετοχή όλων των
κοινωνικών φορέων από τις 8 µέχρι τις 15 Μαΐου.
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