
4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ  (4-7  ΜΑΗ 2006) 

  
Δπηηξέςηε κνπ λα είκαη αηζηόδνμνο. Καη ίζσο ζήκεξα πεξηζζόηεξν 

από ό,ηη ήκνπλ πξηλ ιίγν δηάζηεκα. Ση κεζνιάβεζε; Ίζσο ην πην ζεκαληηθό 

γεγνλόο γηα ην θίλεκα, ην εθπαηδεπηηθό ηδηαίηεξα, πνπ ζπλέβε ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Καη ζπλέβε ζηελ Αζήλα. Γίπια καο. Πξαγκαηηθά, είκαζηε ηπρεξνί 

όζνη θαη όζεο ζπκκεηείρακε. 

Σν 4ν Δπξσπατθό Κνηλσληθό Φόξνπκ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 4 

σο ηηο 7 Μάε ηνπ 2006 ζηελ Αζήλα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο Μπάζθεη θαη 

Ξηθαζθίαο, ζην πξώελ Γπη. Αεξνδξόκην. 

ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ βαξπζήκαληνπ γεγνλόηνο γηα ην επξσπατθό 

θίλεκα, ν ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο είρε ηελ δηθή ηνπ ηζρπξή παξνπζία. 

Απνηέιεζκα ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνύ από ην 

πξνεγνύκελν ΔΚΦ, πνπ έγηλε ζην Λνλδίλν, ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δθπαίδεπζεο. ην Γίθηπν απηό ζπκκεηέρνπλ 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εθπαηδεπηηθά θηλήκαηα, 

επξύηεξεο θνηλσληθέο ζπιινγηθόηεηεο θαη θηλήκαηα, ηλζηηηνύηα κειεηώλ, 

παξαηάμεηο θαη άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ππόζεζε ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Σν Γίθηπν Δθπαίδεπζεο, κεηά από πνιιέο ζπδεηήζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πέληε πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ΔΚΦ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο πξσηεύνπζεο, νη νπνίεο 

έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα ζε ζπιινγηθόηεηεο από δηάθνξεο ρώξεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ, νξγάλσζε ζην πιαίζην ηνπ 

4νπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Φόξνπκ νθηώ ζεκηλάξηα – ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. 

Οη ζπδεηήζεηο απηέο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη πξνθάιεζαλ ην 

ελδηαθέξνλ εθαηνληάδσλ μέλσλ θαη Διιήλσλ πνπ ηηο παξαθνινύζεζαλ θαη 

ζπκκεηείραλ ελεξγά κε ηηο απόςεηο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο ζε απηέο. 

πκκεηείραλ νκηιεηέο από 17 δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη εζλόηεηεο (όπσο 

Γαιιία, Ιηαιία, Διιάδα, Ιζπαλία, Σνπξθία, Αγγιία, Γεξκαλία, Βνπιγαξία, 

Κνπξδηζηάλ, εξβία, Ρσζία, Οπθξαλία, Βέιγην, Απζηξία θ.ά.) θαη πάλσ 

από 45 νξγαλώζεηο, ζπλδηθάηα, θνηλσληθά θηλήκαηα, ηλζηηηνύηα θ.ιπ. 

Γηαθξίλακε έλα επξύ θαη πνιύρξσκν θάζκα εθπξνζώπσλ, πνπ 

μεθηλνύζε από ηα γαιιηθά ζπλδηθάηα εθπαηδεπηηθώλ (FSU, CGT), ηνπο 

Ιηαινύο ζπλαδέιθνπο (Cobas, FLCGIL), ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ 

κεγαιύηεξνπ ζπλδηθάηνπ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Αγγιίαο (NUT), ηα ζπλδηθάηα 

ησλ Ιζπαλώλ (FECCOO θαη STES-I), ηελ Egitim-Sen από ηε γεηηνληθή 

Σνπξθία πνπ αληηκεησπίδεη ζπλερώο πξνβιήκαηα θαη εκπόδηα ζηε δξάζε 

ηεο από ηελ θπβεξλεηηθή πξαθηηθή, θαη έθηαλε κέρξη θαη ηηο θνηηεηηθέο 

νξγαλώζεηο από ηελ Απζηξία, ηελ Σνπξθία, ηε Γαιιία θαζώο θαη ηνπο 

εθπξνζώπνπο ζπλδηθάησλ, ηλζηηηνύησλ θαη θηλεκάησλ από ηηο ρώξεο ηεο 

αλαηνιηθήο Δπξώπεο, πνπ καο κεηέθεξαλ ηελ δηθή ηνπο, πνιύηηκε εκπεηξία. 

Από ηελ Διιάδα πήξαλ κέξνο νη νκνζπνλδίεο εθπαηδεπηηθώλ ΟΛΜΔ θαη 



ΓΟΔ, ε πζπείξσζε Παλεπηζηεκηαθώλ, ε Απηόλνκε Παξέκβαζε 

Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο, ε πλεξγαζία Δθπαηδεπηηθώλ ΣΔΙ, ην 

Ιλζηηηνύην «Ν. Πνπιαληδάο», ην Διιεληθό Κνηλσληθό  Φόξνπκ κε 

εθπξνζώπνπο από ηε λενιαία, ε Πξσηνβνπιία Γέλνβα 2001 θ.ά.  

Πνιιά θαη ελδηαθέξνληα ηα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο πεξηζηξάθεθαλ  ζην 

πώο επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε νη λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο πνπ 

αζθνύληαη ζηελ Δπξώπε. Γεληθή ήηαλ ε δηαπίζησζε πσο ο 

λεοθηιειεσζερηζκός αληηκεηωπίδεη ηελ εθπαίδεσζε ότη ζαλ θοηλωληθό 

αγαζό, ποσ πρέπεη λα προζθέρεηαη ζε όιοσς θαη όιες δωρεάλ θαη τωρίς 

δηαθρίζεης, αιιά ζαλ εκπόρεσκα. εκαληηθό όθεινο απηώλ ησλ 

ζεκηλαξίσλ ππήξμε ε αληαιιαγή ησλ εκπεηξηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Όινη 

νη νκηιεηέο/-ηξηεο παξνπζίαζαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηε ρώξα ηνπο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο απόςεηο ηνπο 

πάλσ ζηηο αζθνύκελεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. 

Πνιύ ζεκαληηθή, επίζεο, ήηαλ θαη κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο από ηηο 

απαληήζεηο ησλ θηλεκάησλ ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Απαληήζεηο  πνπ 

δηαπηζηώλνπκε όηη ζηγά ζηγά θαηνξζώλνπλ λα αξζξώζνπλ έλα δηαθνξεηηθό 

ιόγν, έλα άιιν όξακα, θαη λα αληηδξάζνπλ δπλακηθά θαη κε θαληαζία ζηελ 

επηρεηξνύκελε ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ο πξνβιεκαηηζκόο όισλ 

ήηαλ πώο ζα θαηαθέξνπκε λα επηηύρνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην 

ζπληνληζκό, ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα, όισλ ησλ θηλεκάησλ θαη ησλ 

ζπλδηθάησλ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο από ηελ 

λενθηιειεύζεξε ιαίιαπα. 

Οη ηίηινη ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε καο δείρλνπλ θαη ην 

εύξνο ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ πνπ αλαπηύρζεθε ζε απηά. Αο ηνπο ζπκεζνύκε: 

«Επξωπαϊθέο θαη άιιεο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε: γηα ηνπο κεηαλάζηεο, 

ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο». 

«Αμηνιόγεζε ζηελ εθπαίδεπζε: Εξγαιείν πξνο ηελ ειεύζεξε αγνξά;» 

«Νενθηιειεπζεξηζκόο θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε: 

πξνβιήκαηα ηωλ κεηνλνηήηωλ, ηωλ αηόκωλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηωλ 

θνηλωληθά κεηνλεθηνύληωλ αηόκωλ Εθπαίδεπζε θαη κεηξηθή γιώζζα. Ξέλεο 

γιώζζεο» 

«Νενθηιειεπζεξηζκόο θαη εθπαίδεπζε: έκθαζε ζηηο αιιαγέο ζηελ  αλώηαηε 

εθπαίδεπζε θαη έξεπλα (ε δηαδηθαζία ηεο Μπνιόληα, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβόλαο, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Εκπνξίνπ –WTO,ε ζπλζήθε GATS, ε 

νδεγία Bolkestein)». 

«Εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, κηζζνί θαη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Επξώπε». 

«Νενθηιειεύζεξεο ζηξαηεγηθέο ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

θαη Δπηηθήο Επξώπεο» 

«Πνηα εθπαίδεπζε γηα πνηα θνηλωλία: Σηόρνο θαη πεξηερόκελα. Εθπαίδεπζε 

θαη αεηθόξνο αλάπηπμε. Έξεπλα θαη εθπαίδεπζε. Εθπαίδεπζε θαη δεκνθξαηία 

θαη Εθπαίδεπζε γηα δεκνθξαηία». 



«Μηα δηαθνξεηηθή Εθπαίδεπζε είλαη δπλαηή γηα ηελ Επξώπε: 

 Η πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε γηα 

ηελ νπνία αγωληδόκαζηε: 

Τν δηθαίωκα γηα δωξεάλ, δεκόζηα εθπαίδεπζε γηα όινπο/όιεο. Τν δηθαίωκα 

γηα ειεύζεξε πξόζβαζε ζε όια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Η εθπαίδεπζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. Η ηζόηεηα ηωλ δύν θύιωλ. 

Τα δηθαηώκαηα ζηε ζεμνπαιηθή δηαθνξεηηθόηεηα. (LGBT). Η βειηίωζε ηεο 

θνηλωληθήο θαηάζηαζεο ηωλ καζεηώλ-θνηηεηώλ.  Πξνηάζεηο θαη δξάζεηο» 

  

Η ΟΛΜΔ είρε έληνλε παξνπζία θαη δξάζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ Φόξνπκ. 

πληνλίζακε  ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ζπκκεηείρακε κε ηξεηο εθπξνζώπνπο καο ζηα ζεκηλάξηα. πγθεθξηκέλα 

κίιεζαλ νη ζπλάδειθνη Κώζηαο Μπόηθνο θαη Θαλάζεο Σζηξηγώηεο κέιε 

ηνπ Γ θαη ν Παύινο Χαξακήο, πξόεδξνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. ηηο ζπδεηήζεηο, 

παξεκβάζεηο έθαλαλ θαη άιια κέιε ηνπ Γ θαζώο θαη άιινη ζπλάδειθνη. 

ην θεληξηθό ρώξν ηνπ Φόξνπκ, αλάκεζα ζηα ηακπιό ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ 

δηθηύνπ εθπαίδεπζεο,  ππήξραλ ηακπιό ηεο νκνζπνλδίαο καο κε δηάθνξα 

πιηθά (αθίζεο, πεξηνδηθά θ.ιπ.) όπνπ πξόβαιαλ ηε δξάζε θαη ηηο ζέζεηο 

καο.   

ην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο  γηα ην 4ν Δπξσπατθό Κνηλσληθό 

Φόξνπκ, ην Γίθηπν ηεο Δθπαίδεπζεο ζπλέιεμε  θείκελα - αλαθνξέο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, πνπ 

γξάθηεθαλ από δηάθνξεο ζπιινγηθόηεηεο  (θηλήκαηα, δίθηπα εθπαίδεπζεο, 

νξγαλώζεηο ή ζπλδηθάηα). Με πξσηνβνπιία ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ 

Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΚΦ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ ΔΚΦ ζηελ Αζήλα, 

εθδόζεθε θαη δηαλεκήζεθε έλα δίγισζζν 32ζέιηδν έληππν (ζηα Διιεληθά 

θαη ζηα Αγγιηθά) όπνπ πεξηιακβάλνληαλ απηά ηα θείκελα. 

            Η ηειεπηαία εκέξα ησλ ζπδεηήζεσλ έθιεηζε κε ηε κεγάιε 

ζπλέιεπζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ  πεξίπνπ 400 άηνκα 

από όιε ηελ Δπξώπε. ηε ζπλέιεπζε απηή, αθνύ πξνεγήζεθε κηα 

ελεκεξσηηθή αλαθεθαιαίσζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζηα νθηώ ζεκηλάξηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαζώο ησλ πξνηάζεσλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ  ζε απηά, ε ζπδήηεζε επηθεληξώζεθε ζε πξνηάζεηο γηα ηηο 

επόκελεο δξάζεηο ηνπ Γηθηύνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε Δπξώπε. Δγθξίζεθε 

κηα Γηαθήξπμε - Κάιεζκα, ζρέδην ηεο νπνίαο είρε εηνηκαζζεί από ην 

Διιεληθό Γίθηπν ηεο Δθπαίδεπζεο, θαζώο επίζεο απνθαζίζηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα θοηλή εβδοκάδα δράζες γηα ηελ εθπαίδεσζε ηο 

Νοέκβρε ηοσ 2006, ελάληηα ζηελ επητεηρούκελε εκπορεσκαηοποίεζε θαη 

ηδηωηηθοποίεζή ηες. 
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