6ο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ
1-4 Ιουλίου, Κωνςταντινοφπολθ:
ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΣΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟ
ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ
Πραγματοποιικθκε από 1-4 Ιουλίου του 2010 ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το
6ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ (ΕΚΦ). Σο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ είναι
μια μεγάλθ ευρωπαϊκι ςυνάντθςθ κινθμάτων. υμμετζχουν ςε αυτό
ςυνδικαλιςτικά και κοινωνικά κινιματα, οργανϊςεισ περιβαλλοντικζσ και
οικολογικζσ, γυναικείεσ, νεολαίασ, αντιπολεμικζσ, δικαιωμάτων κ.ά. Ζτςι λοιπόν
αντιπροςωπείεσ κοινωνικϊν, μεταναςτευτικϊν, φεμινιςτικϊν, οικολογικϊν,
αντιπολεμικϊν, αγροτικϊν οργανϊςεων, εργατικϊν ςυνδικάτων και κινθμάτων
νεολαίασ από τα Βαλκάνια, τθν Ευρϊπθ, τθν Μεςοποταμία και τθν Παλαιςτίνθ
ςυναντικθκαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, που φζτοσ είναι Πολιτιςτικι πρωτεφουςα
τθσ Ευρϊπθσ και πιραν μζροσ ςτισ εργαςίεσ του.
το πλαίςιό του κα πραγματοποιικθκαν ςεμινάρια και εργαςτιρια με
ςυηθτιςεισ, ςυνελεφςεισ, πολιτιςτικά γεγονότα με αποκορφφωμα τθ μεγάλθ
διαδιλωςθ το άββατο 3 Ιουλίου ςτθν πλατεία Σακςίμ.
Σο Φόρουμ άνοιξε τισ πφλεσ του με τθν μεγάλθ ςυναυλία ςτο πάρκο Macka
κοντά ςτθν πλατεία Σαξίμ και τθν επόμενθ θμζρα ξεκίνθςαν τα ςεμινάρια και τα
εργαςτιρια ςυηθτιςεων ςε τρεισ πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ των Technical
Universities, όπου ςε όλεσ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ κυριαρχοφςε θ μορφι του
Κεμάλ.
ε ςυνκικεσ άγριασ επίκεςθσ του καπιταλιςμοφ και κορφφωςθσ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ, τα κοινωνικά κινιματα προςπάκθςαν να οργανϊςουν τισ δικζσ
τουσ αντιςτάςεισ. Βζβαια θ πρϊτθ εκτόσ ευρωπαϊκϊν ςυνόρων ςυνάντθςθ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Φόρουμ δοκιμάςτθκε από τισ οργανωτικζσ δυςκολίεσ που
αντιμετϊπιςε και δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελζςματα.
Σα ςεμινάρια και τα εργαςτιρια ιταν ςαφϊσ λιγότερα ςε αρικμό από τισ
προθγοφμενεσ διοργανϊςεισ, αλλά ιταν πολφ ενδιαφζροντα. Σα περιςςότερα
ςεμινάρια ανεξαρτιτωσ κεματικισ, κατά βάςθ αναφζρονταν ςτθν οικονομικι κρίςθ
που εξελίςςεται με ταχείσ ρυκμοφσ από τθν Ευρϊπθ, τθν Αμερικι και τθν Αςία. Σο
ςφνκθμα «είμαςτε όλοι ϋΕλλθνεσ» είχε γίνει κοινό ςφνκθμα όλων, αφοφ ιταν ςε
όλουσ κατανοθτό ότι τα μζτρα που επιβλικθκαν ςτθν Ελλάδα κα εφαρμόηονταν και
ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ.
τα ςεμινάρια που κυρίωσ ςυμμετείχαν ςυλλογικότθτεσ από τθν Σουρκία και
τθν Ελλάδα ςυηθτικθκε εκτεταμζνα το κζμα του ανταγωνιςμοφ των εξοπλιςμϊν.
Όλοι ςυμφϊνθςαν ότι και οι δφο λαοί είναι όμθροι ενόσ «φαφλου κφκλου»
εξοντωτικοφ ανταγωνιςμοφ εξοπλιςμϊν. Σα ποςοςτά του ΑΕΠ που διακζτουν και οι
δφο χϊρεσ ςε ςτρατιωτικζσ δαπάνεσ τα ςτεροφν από τθν υγεία, τθν παιδεία, τισ
κοινωνικζσ παροχζσ. Θ Σουρκία αφξθςε τισ ςτρατιωτικζσ δαπάνεσ τθσ κατά 2,9 δισ
δολάρια το 2009 και θ Ελλάδα ιταν θ πζμπτθ παγκόςμια ςε ειςαγωγζσ όπλων κατά
τθν πενταετία 2005-2009 μετά τθν Κίνα, τθν Λνδία, τθ Ν. Κορζα και τα Ενωμζνα
Αραβικά Εμιράτα και αυτό ςυμβαίνει ςε μια ςτιγμι που κόβονται οι μιςκοί για να
πλθρωκεί το χρζοσ.
Σα κινιματα των δφο χωρϊν μζςα από τισ διαδικαςίεσ του Φόρουμ
παγκόςμιου και ευρωπαϊκοφ διεκδικοφςαν πάντα τθν μείωςθ των εξοπλιςμϊν, γιατί
οι πολίτεσ των δφο χωρϊν δεν ζχουν τίποτα να χωρίςουν και πρότειναν πάντοτε ζνα

διαφορετικό εναλλακτικό δρόμο ςτισ ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ. Σϊρα που με τθν
οικονομικι κρίςθ το μζλλον μασ γίνεται ηοφερό, θ ειρθνικι ςυνφπαρξθ των δφο λαϊν
με διάλογο ςτθ βάςθ του διεκνοφσ δικαίου είναι επιβεβλθμζνθ.
Οι 13 άξονεσ των ςυηθτιςεων ςτο ΕΚΦ, κάλυψαν ζνα μεγάλο φάςμα κεμάτων
και ιταν οι εξισ:
1. Οικονομικζσ και κοινωνικζσ κρίςεισ: Αντιςτάςεισ και εναλλακτικζσ
προτάςεισ
2. Κοινωνικά δικαιώματα για μια κοινωνικι Ευρώπθ
3. Σι δθμοκρατία κζλουμε. Η προώκθςθ των ατομικών και πολιτικών
ελευκεριών
4. Η υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων των καταπιεςμζνων εκνοτιτων και
μειονοτιτων
5. Ενάντια ςτθν «Ευρώπθ Φροφριο»
6. Ιςότθτα εναντίον των διακρίςεων. Οι φεμινιςτικζσ εναλλακτικζσ προτάςεισ
ςτθν παγκόςμια κρίςθ
7. ώςτε τον πλανιτθ: Η οικοδόμθςθ ενόσ βιώςιμου κόςμου
8. Ειρινθ ενάντια ςτον πόλεμο, το μιλιταριςμό, τισ ςτρατιωτικζσ επεμβάςεισ
9. Νεολαία - Σο δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν εργαςία και ςτο μζλλον
10.
Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ γνώςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κουλτοφρασ.
Εναλλακτικζσ προτάςεισ
11. Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και ςχζςεισ εξουςίασ: Η υπεράςπιςθ τθσ
ελευκερίασ ςτθν ζκφραςθ και ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ πλθροφόρθςθσ
12. Η Ευρώπθ και ο κόςμοσ: ςυνεργαςία και ανάπτυξθ βαςιςμζνεσ ςτθν
αλλθλεγγφθ ενάντια ςτθν κυριαρχία των ιςχυρών και τθ νεοαποικιοκρατία
13. Σο κράτοσ και το μζλλον του Κινιματοσ για τθν Παγκόςμια Δικαιοςφνθ
Παρά τισ ςοβαρζσ αδυναμίεσ του, κυρίωσ ςε οργανωτικά ηθτιματα, αλλά και
τθσ μικρισ
ςυμμετοχισ, το 6ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ υπιρξε ζνασ ςθμαντικόσ ςτακμόσ για τα κοινωνικά (και τα
εκπαιδευτικά, ανάμεςα ςε αυτά) κινιματα ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ ςυνζβαλε
αποφαςιςτικά ςτο ςυντονιςμό τουσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αντίςταςθσ απζναντι
ςτθν κρίςθ που μαςτίηει τθν εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ.
Ζνα ενδεικτικό ςτοιχείο τθσ επιτυχίασ του Φόρουμ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ
είναι θ κοινι απόφαςθ να οριςτεί θ 29θ επτζμβρθ και θ περίοδοσ γφρω απ’ αυτιν,
ζνα πρϊτο ορόςθμο για τθν ανάπτυξθ αγωνιςτικϊν κινθτοποιιςεων παντοφ ςτθν
Ευρϊπθ. Θ απόφαςθ αυτι δθμιουργεί όρουσ για μια πλατιά ςυςπείρωςθ των
εργαηομζνων ςτθν Ευρϊπθ ενϊ παράλλθλα αναδεικνφει νζα, ριηοςπαςτικά
χαρακτθριςτικά των αγϊνων των εργαηομζνων ενάντια ςτθν οικονομικι κρίςθ και τισ
καταςτροφικζσ ςυνζπειζσ τθσ για τουσ εργαηομζνουσ ςτθν Ευρϊπθ. το κείμενο τθσ
απόφαςθσ του Φόρουμ αναφζρεται χαρακτθριςτικά:
«Σε μια ςυγκυρία παγκόςμιασ κρίςθσ και μπροςτά ςτθν επίκεςθ των
κυβερνιςεων, τθσ ΕΕ, και του ΔΝΤ που ςτόχο ζχει τθν επιβολι πολιτικϊν λιτότθτασ
και κοινωνικισ οπιςκοδρόμθςθσ, τα κοινωνικά κινιματα που ςυναντικθκαν ςτο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ καλοφν ςε κοινι
πανευρωπαϊκι δράςθ. Μπροςτά ςε αυτιν τθν επίκεςθ, αναπτφςςονται ςε όλθ τθν
Ευρϊπθ αντιςτάςεισ και κινθτοποιιςεισ. Είναι επείγον αν οικοδομιςουμε με
μακρόχρονθ προοπτικι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ τθ ςφγκλιςθ των αγϊνων,
ςυςπειρϊνοντασ κοινωνικά κινιματα, ςυνδικάτα, κινιςεισ και δίκτυα πολιτϊν. Υπό

αυτιν τθν ζννοια, καλοφμε να γίνει θ 29θ Σεπτζμβρθ και θ περίοδοσ γφρω απ' αυτιν,
ζνα πρϊτο ςτάδιο για τθν ανάπτυξθ κινθτοποιιςεων παντοφ ςτθν Ευρϊπθ.
Οφείλουμε να επιβάλουμε εναλλακτικζσ πολιτικζσ που κα επιτρζψουν τθν
ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν και κα ανταποκρικοφν ςτισ οικολογικζσ
επιταγζσ.
Τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κινιματα καλοφν ςε μια ευρωπαϊκι ςυνζλευςθ ςτισ
23-24 Οκτϊβρθ ςτο Παρίςι για προωκιςουμε τθν κινθτοποίθςθ και το ςυντονιςμό
των κινθμάτων μασ, κακϊσ και για να κάνουμε τον απολογιςμό και να ςυηθτιςουμε
το μζλλον του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Φόρουμ.».
Θ απόφαςθ αυτι ζχει ςθμαςία και για τθν εκπαίδευςθ, κακϊσ δίνει τθ
δυνατότθτα να ξεκινιςει μια ςτενότερθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά
κινιματα ςτθν Ευρϊπθ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ
κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθ διαμόρφωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ οράματοσ ςε
αντιπαράκεςθ με τισ νεοφιλελεφκερεσ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ τόςο τθσ ΕΕ όςο και
των κρατϊν μελϊν τθσ.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΜ
το πλαίςιο του ΕΚΦ λειτουργεί και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευςθσ, ςτο
οποίο ςυμμετζχει δραςτιρια και θ ΟΛΜΕ από τθ δθμιουργία του, το 2004.
τθ κεματικι ενότθτα για τθν εκπαίδευςθ οργανϊκθκαν ςυνολικά 7 ςεμινάρια –
ςυηθτιςεισ και μια γενικι ςυνζλευςθ όλων των ςυμμετεχόντων/ςυμμετεχουςϊν.
Κυριάρχθςαν οι ςυηθτιςεισ για τισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν
εκπαίδευςθ και για τθν οργάνωςθ των αντιςτάςεων ςτα μζτρα που προωκοφν οι
κυβερνιςεισ.
υηθτικθκαν, επίςθσ, ζντονα οι αλλαγζσ που γίνονται ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ, θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και θ διά βίου μάκθςθ, θ αποκζντρωςθ
και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Σζλοσ, θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ,
που επιχειρείται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, αποτζλεςε ηιτθμα που απαςχόλθςε ζντονα όλα
τα ςεμινάρια.
Ποιο ςυγκεκριμζνα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευςθσ οργάνωςε κατά τθ
διάρκεια του 6ου ΕΚΦ μια ςειρά από ςεμινάρια-ςυηθτιςεισ για τθν εκπαίδευςθ,
όπωσ:
 Ο Επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και θ ανάπτυξθ
αντιςτάςεων.
 Λδιωτικοποίθςθ και εμπορευματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ.
 Περιεχόμενο, μζκοδοι και πρακτικζσ για μια απελευκερωτικι εκπαίδευςθ,
ενάντια ςε μια εκπαίδευςθ που βαςίηεται ςτθ λογικι τθσ αγοράσ.
 Θ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ
εμπειρία των ευρωπαϊκϊν χωρϊν.
 Θ διαδικαςία τθσ Μπολόνια ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.
 Διαφορζσ ςτθν εκπαίδευςθ (πολιτιςμόσ, φφλο, μετανάςτεσ κ.λπ.).
 Επαγγελματικι εκπαίδευςθ και διά βίου μάκθςθ. Θ πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ςτον τομζα αυτό, οι επιπτϊςεισ τθσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και ςτα
επαγγελματικά δικαιϊματα.
 Αποκζντρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ποιά αυτονομία;
τισ ςυηθτιςεισ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι ςυνδικάτων εκπαιδευτικϊν αλλά
και κοινωνικϊν οργανϊςεων από τθν Ελλάδα (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), τθ Γαλλία (SNES- FSU,
SNESup-FSU), τθν Λταλία (FLC-CGIL-SUOLA, COBAS-SCUOLA), τθν Σουρκία (EGITIM-

SEM), τθν Αγγλία (NUT), τθ Γερμανία (GEW), τθν Πορτογαλία (FENPROF), τθν Λςπανία
(STES-i, USTEC), το Βζλγιο (APED), τθ Νορβθγία κ.αϋ. υμμετείχε επίςθσ για πρϊτθ
φορά εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ υνομοςπονδίασ Εκπαιδευτικϊν (ETUCE). Σζλοσ,
ςυμμετείχαν ςυλλογικότθτεσ νζων μακθτϊν και φοιτθτϊν από τθν Σουρκία.
Πιο αναλυτικά:
Διά βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ
Σο ηιτθμα τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ/μάκθςθσ (lifelong learning) αποτζλεςε
το αντικείμενο μιασ ξεχωριςτισ ςυνάντθςθσ ςτο πλαίςιο του Φόρουμ. Από τθ μία
πλευρά τονίςτθκε ότι πρόκειται για αναγκαία προζκταςθ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ
(πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ) και γι’ αυτό το λόγο ςυνιςτά
δθμόςιο και κοινωνικό αγακό που πρζπει να είναι προςιτό ςε κάκε άνκρωπο ςε όλθ
τθ διάρκεια τθσ ηωισ του. Θ διά βίου εκπαίδευςθ μπορεί να ςυμβάλει, κάτω από
προχποκζςεισ, ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ δθμοκρατίασ, ςτθν καταπολζμθςθ του
αναλφαβθτιςμοφ, τθσ φτϊχειασ, των αςκενειϊν, του υποςιτιςμοφ, τθσ ανεργίασ, των
προκαταλιψεων και τθσ υποαπαςχόλθςθσ. Μπορεί να βοθκιςει τισ ςφγχρονεσ
κοινωνίεσ να αξιοποιιςουν πιο αποτελεςματικά το ζμψυχο δυναμικό τουσ για τθν
κοινι πρόοδο και τθν ευθμερία. Πρζπει επομζνωσ να διαςφαλίηονται δφο πράγματα
από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ ωσ δθμόςια και κοινωνικά αγακά: πρϊτο, θ
δυνατότθτα επανόδου ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε κάκε άτομο ςε οποιαδιποτε
φάςθ τθσ ηωισ του. Και δεφτερο, ζνα ευρφ φάςμα δυνατοτιτων που κα επιτρζπουν
ςτουσ πολίτεσ να ςυμπλθρϊνουν τισ γνϊςεισ τουσ με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ τθσ
προςωπικότθτάσ τουσ.
τθν πράξθ, όμωσ, θ διά βίου εκπαίδευςθ δεν εντάςςεται ςε ζνα τζτοιο
πλαίςιο. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (E.Ε.) τθν αξιοποιεί εντελϊσ διαφορετικά, εντάςςοντάσ
τθν ςτο πλαίςιο τθσ νεοφιλελεφκερθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ.
Για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
το επίκεντρο των ςυηθτιςεων βρζκθκαν και τα ηθτιματα τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Σονίςτθκε ότι οι πολιτικζσ του νεοφιλελευκεριςμοφ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ, όπωσ και γενικότερα ςτθν εκπαίδευςθ, μποροφν να προςεγγιςτοφν ωσ
μζροσ ενόσ ςυνολικότερου ςχεδίου, μίασ ςυνολικότερθσ επίκεςθσ του αςτικοφ
ςυναςπιςμοφ εξουςίασ ενάντια ςτο δθμόςιο τομζα.
Λδιαίτεροσ λόγοσ ζγινε από τουσ Ζλλθνεσ εκπροςϊπουσ τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ για τισ εμπειρίεσ και τα ςυμπεράςματα από το κίνθμα ενάντια ςτθν
προςπάκεια ανακεϊρθςθσ του άρκρου 16 και τθν προϊκθςθ τθσ ιδιωτικοποίθςθσ
ςτο ελλθνικό πανεπιςτιμιο (2006-07) και τθ κετικι ζκβαςι του. Ιταν ςαφισ
απόδειξθ του ότι το εκπαιδευτικό κίνθμα απζδειξε ότι μπορεί να επιτυγχάνει
ςθμαντικζσ νίκεσ ακόμθ και ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ, απζναντι ςτισ επικζςεισ του
νεοφιλελευκεριςμοφ ενάντια ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ. Κοινό ςυμπζραςμα όλων
των εκπροςϊπων ιταν ότι τϊρα περιςςότερο από ποτζ είναι αναγκαία ο
ςυντονιςμόσ, θ κοινι δράςθ για τθν οργάνωςθ των κοινωνικϊν αντιςτάςεων, για να
γίνει θ κρίςθ ευκαιρία για ζναν άλλο κόςμο.
Για τθν οικονομικι κρίςθ και τισ επιπτώςεισ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ
Κοινόσ τόποσ για όλουσ τουσ εκπροςϊπουσ των ςυνδικάτων ι κινθμάτων που
πιραν το λόγο ςτισ ςχετικζσ ςυηθτιςεισ ιταν πωσ οι επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθ
δθμόςια εκπαίδευςθ είναι δραματικζσ. Με αφορμι τθν κρίςθ γίνονται περικοπζσ
δαπανϊν για τθν παιδεία, ενϊ μειϊνονται και οι μιςκοί και οι ςυντάξεισ των
εκπαιδευτικϊν. Παρατθρείται ςοβαρι ενίςχυςθ των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ

και μείωςθ του αρικμοφ των μόνιμων εκπαιδευτικϊν. Ο δθμόςιοσ χϊροσ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ περιορίηεται.
Σα ςυνδικάτα των εκπαιδευτικϊν προςπακοφν να οργανϊςουν τθν αντίςταςι
τουσ, ςυνειδθτοποιϊντασ ακόμα περιςςότερο τθν ανάγκθ να ςυμπορευτοφν με
γονείσ και μακθτζσ με ςτόχο να αναπτυχκεί ζνα μεγάλο κίνθμα αντίςταςθσ, που κα
ακυρϊςει αυτζσ τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ.
Σο ΕΚΦ φιλοδοξεί να ζχει ςυμβάλει ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Σο κάλεςμα τθσ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ξεςθκωκείτε! Μία άλλθ απάντθςθ ςτθν κρίςθ είναι δυνατι: Η Δθμόςια
Εκπαίδευςθ
Εμείσ, οι άνκρωποι τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, που ςυγκεντρωκικαμε ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ για το ζκτο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, καλοφμε ςε μια
περίοδο κινθτοποιιςεων το επόμενο φκινόπωρο και κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε
τθν 29θ του επτεμβρίου, θμζρα διαδθλϊςεων και δράςεων των ςυνδικαλιςτικϊν
ενϊςεων ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και τισ κοντινζσ θμερομθνίεσ, για να
εξαπλϊςουμε τισ κινθτοποιιςεισ και να δράςουμε από κοινοφ ςτθν Ευρϊπθ πάνω
ςτθν πλατφόρμα μασ.
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, από το τζλοσ επτεμβρίου ωσ τισ αρχζσ
Οκτωβρίου, καλοφμε ςε κινθτοποιιςεισ, απεργίεσ, διαδθλϊςεισ και δράςεισ ςε όλθ
τθν Ευρϊπθ για να επιβεβαιϊςουμε το δικαίωμα ςτθν ελεφκερθ δθμόςια
εκπαίδευςθ για όλουσ και για να υπεραςπιςτοφμε και να διευρφνουμε τα
δικαιϊματα των εργαηομζνων με βάςθ τθν παρακάτω πλατφόρμα.
Κα ςυνεχίςουμε, κατά τθ διάρκεια των επόμενων δφο ετϊν, τισ εκνικζσ
διαδθλϊςεισ και αντι-ςυνόδουσ ενάντια ςτισ ςυνόδουσ κορυφισ των Ευρωπαίων
Τπουργϊν Παιδείασ, όπωσ κάναμε τον προθγοφμενο Μάιο ςτθ Μαδρίτθ.
Κα οργανϊςουμε ςυνεδριάςεισ ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ προκειμζνου
να εμπλακοφν όλο και περιςςότεροι άνκρωποι, προκειμζνου να μοιραςτοφμε τθν
εμπειρία μασ και να ενϊςουμε τισ προςπάκειζσ μασ ενάντια ςτισ νεοφιλελεφκερεσ
πολιτικζσ, κα πλθςιάςουμε ενεργά τουσ ςπουδαςτζσ και τισ οργανϊςεισ
εργαηομζνων που ενεπλάκθςαν ςτουσ αγϊνεσ των εκπαιδευτικϊν για να
ςυμμετζχουν ςε αυτζσ τισ ςυναντιςεισ, επομζνωσ κα ανακοινϊςουμε μια
πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ για τθν εκπαίδευςθ.
Θ κρίςθ πρζπει να πλθρωκεί από εκείνουσ που τθν προκάλεςαν!
Οι κυβερνιςεισ μασ χρθςιμοποιοφν τθν κρίςθ για να ακυρϊςουν όλα τα
δικαιϊματα των εργαηομζνων, που τα κατζκτθςαν με τα κινιματα των τελευταίων
100 χρόνων, και για να μειϊςουν τουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ.
Χρθςιμοποιοφν τθ επιβολι του ΔΝΣ και τθσ ΕΕ για να εγκρίνουν τα μζτρα
ενάντια ςτθν κρίςθ, που πλθρϊνεται μόνο από τουσ εργαηομζνουσ (όπωσ ςτθν
Ελλάδα, ςτθν Λταλία, τθν Πορτογαλία, τθν Λςπανία, τθ Γαλλία…)
Μια από τισ λφςεισ είναι να φορολογιςουν τουσ κερδοςκόπουσ. Αυτοί πρζπει
να πλθρϊςουν τθν κρίςθ!
Να ςταματιςουν τισ περικοπζσ των δθμόςιων δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ,
να ςταματιςουν τθ μείωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και τισ περικοπζσ ςτο
ςχολικό πρόγραμμα, ςτισ τάξεισ και τα μακιματα, να ςταματιςουν τθν
ιδιωτικοποίθςθ και τθ εμπορευματοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων.
Αγωνιηόμαςτε για περιςςότερεσ επενδφςεισ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ,
δωρεάν εκπαίδευςθ και ζρευνα.

Αγωνιηόμαςτε να ςταματιςουμε τθν προςωρινι εργαςία των εργαηομζνων
ςτα ςχολεία, προκειμζνου να παραςχεκεί μια καλφτερθ ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ
για όλουσ.
Να ςταματιςουμε τθν ειςαγωγι των εξετάςεων αξιολόγθςθσ, οι οποίεσ
βαςίηονται ςτισ δεξιότθτεσ που κακορίηονται από τθν αγορά, να ςταματιςουμε τθ
διδαςκαλία με ςτόχο τισ δεξιότθτεσ που προςανατολίηονται/κακορίηονται από τθν
αγορά.
Αγωνιηόμαςτε για το δικαίωμα ςτθν ελεφκερθ, κοςμικι, ποιοτικι
εκπαίδευςθ, για το δικαίωμα ςτθν κριτικι ςκζψθ, για το δικαίωμα κάκε ανκρϊπου
να ζχει πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και να γίνει ενιμεροσ και ενεργόσ πολίτθσ, να
υπάρχουν ίςα δικαιϊματα για τα δφο φφλα και να μθν υπάρχει πατριαρχικι
προοπτικι ςτθν εκπαίδευςθ.
Αγωνιηόμαςτε για το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ ςτθ γλϊςςα του κακενόσ.
Τποςτθρίηουμε το Παγκόςμιο Φόρουμ για τθν Εκπαίδευςθ, ςτο Santiago de
Compostella μαηί με το ΠΚΦ από τισ 10 ζωσ τισ 13 Δεκεμβρίου ςτο Ντακάρ και κα
υποςτθρίξουμε το Παγκόςμιο Φόρουμ για τθν Εκπαίδευςθ ςτθν Παλαιςτίνθ, από τισ
28 ζωσ τισ 31 Οκτωβρίου και κα εργαςτοφμε προκειμζνου να οργανωκοφν εκεί οι
δραςτθριότθτεσ μαηί με τουσ Παλαιςτίνιουσ φίλουσ μασ.
ΟΛ ΕΠΛΜΕΡΟΤ ΤΝΕΛΕΤΕΛ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΛΚΣΩΝ ΣΟΤ ΕΚΦ
Από τθ διακιρυξθ τθσ υνζλευςθσ του Δικτφου Μεταναςτών για τθν Ελευκερία
μετακίνθςθσ, δικαίωμα παραμονισ
Εμείσ, τα άτομα και οι ομάδεσ δράςθσ που ςυμμετζχουμε ςτα εργαςτιρια,
ςτα ςεμινάρια και ςτισ δράςεισ που οργανϊνονται από το Δίκτυο Μεταναςτϊν
καλοφμε ςε αγϊνεσ για τθν ελευκερία μετακίνθςθσ και το δικαίωμα παραμονισ.
Καλοφμε κινιματα, οργανϊςεισ και άτομα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ προκειμζνου να
παλζψουμε ενάντια ςτο φονικό κακεςτϊσ των Ευρωπαϊκϊν ςυνόρων, ςτο οποίο θ
Frontex είναι θ κινθτιρια δφναμθ, και για να κλείςουν όλα τα κζντρα κράτθςθσ.
Καλοφμε τα κινιματα, τισ οργανϊςεισ και τα άτομα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ
να υποςτθρίξουν τουσ αγϊνεσ των εργαηομζνων εςτιάηοντασ ςε εκείνουσ που δεν
ζχουν ζγγραφα και δικαιϊματα, να παλζψουν ενάντια ςτο ρατςιςμό, ςτθν επιςφαλι
εργαςία και ςτθν εκμετάλλευςθ των μεταναςτϊν που αυξάνεται ςτο πλαίςιο τθσ
παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ.
Τποςτθρίηουμε όλεσ τισ εκςτρατείεσ, τισ πρωτοβουλίεσ και τουσ αγϊνεσ και
καλοφμε τα άτομα εδϊ να ςυνεχίςουν, και να ενιςχφςουν τθ δικτφωςθ, και να
προχωριςουν ςε κοινοφσ υπερεκνικοφσ αγϊνεσ.
Από τθ διακιρυξθ τθσ υνζλευςθσ του Δίκτυου κατά τθσ καταςτολισ
Εμείσ, οι εμπλεκόμενοι ςτισ πρωτοβουλίεσ του δικτφου κατά τθσ καταςτολισ,
πιςτεφουμε ότι το ηιτθμα τθσ καταπίεςθσ κα είναι πολφ μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ ςτο
κοντινό μζλλον εξαιτίασ τθσ κρίςθσ και των κοινωνικϊν αγϊνων που προκφπτουν
από τθν κρίςθ. Κα λθφκοφν εντατικά και ειδικά μζτρα ενάντια ςε εκείνουσ που
παλεφουν για τα δικαιϊματά τουσ, τθν κοινωνικι τουσ αςφάλιςθ και τθν
διαφοροποίθςθ. Παρά τισ διαφορετικζσ πολιτικζσ μασ απόψεισ, απαιτοφμε τθν
απελευκζρωςθ όλων των πολιτικϊν κρατουμζνων, τθν κατάργθςθ τθσ μαφρθσ λίςτασ
και οποιοδιποτε άλλων μζτρων του παγκόςμιου πολζμου ενάντια ςτθν τρομοκρατία.
Απαιτοφμε το κλείςιμο όλων των κζντρων κράτθςθσ των μεταναςτϊν και
οποιουδιποτε είδουσ Γκουαντάναμο.

Από τθ διακιρυξθ τθσ υνζλευςθσ του Δικτφου για το κλιματικι δικαιοςφνθ
Εμείσ, οι εκπρόςωποι των κινθμάτων για το κλίμα και τθν κοινωνικι
δικαιοςφνθ που ςυγκεντρωκικαμε εδϊ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ απαιτοφμε τθν αλλαγι ςυςτιματοσ, όχι τθν αλλαγι κλίματοσ για
μια δίκαιθ μετάβαςθ προσ μία αξιοπρεπι διαβίωςθ για όλουσ. Θ κοινωνικι και θ
οικολογικι δικαιοςφνθ δεν βρίςκονται ςε αντιπαράκεςθ. Είναι και πρζπει να είναι
αλλθλοςυμπλθροφμενεσ. Απαιτοφμε μια δίκαιθ μετάβαςθ ςτον τρόπο εργαςίασ, και
ςτισ δομζσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ. Τπάρχει ανάγκθ επζκταςθσ των
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθσ επιςιτιςτικισ κυριαρχίασ, όπωσ επίςθσ και των
δθμοςίων υπθρεςιϊν. Αυτό κα δθμιουργοφςε εκατομμφρια από κοινωνικά και
οικολογικά χριςιμεσ κζςεισ εργαςίασ. Εμείσ ςτθν Ευρϊπθ μόλισ τϊρα βγαίνουμε
ςτουσ δρόμουσ για τθν κλιματικι αλλαγι προκειμζνου να δθμιουργιςουμε τοπικζσ
εναλλακτικζσ λφςεισ και να αντιςτακοφμε με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ, όπωσ
με τθν άμεςθ δράςθ, τθν κοινωνικι ανυπακοι ι τισ δθμόςιεσ εκςτρατείεσ, για να
αναφζρω μερικζσ. Καλοφμε τα κοινωνικά κινιματα, τισ ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ και
τθν αςτικι κοινωνία ςτθν Ευρϊπθ να ςυμμετζχουν ςτο αγϊνα για μία αξιοπρεπι
διαβίωςθ για όλουσ.
Από τθ διακιρυξθ τθσ υνζλευςθσ για τον πόλεμο και τθν Ειρινθ.
Θ ολομζλεια για τον πόλεμο και τθν ειρινθ καταγγζλλει το γεγονόσ ότι ςε
περίοδο οικονομικισ κρίςθσ τα Ευρωπαϊκά κράτθ αυξάνουν τουσ ςτρατιωτικοφσ
προχπολογιςμοφσ και το εμπόριο των όπλων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν είναι θ
«ιπια δφναμθ» που πρζπει να είναι. Για τθν προςταςία τθσ ειρινθσ και των
κοινωνικϊν αναγκϊν, καλοφμε τα αντιπολεμικζσ κινιματα, και τα κινιματα για τθν
ειρινθ να ςυμμετζχουν ςτθ διαμαρτυρία τθσ 29 θσ επτεμβρίου και τθσ Εβδομάδασ
Δράςθσ ενάντια ςτθ φνοδο κορυφισ του ΝΑΣΟ ςτισ 15-21 Νοεμβρίου ςτθ
Λιςςαβϊνα. Απαιτοφμε τθν άμεςθ λιξθ του πολζμου ςτο Αφγανιςτάν και κα
κινθτοποιθκοφμε για τθν τραγικι επζτειο τθσ ειςβολισ ςτισ 8-9 Οκτωβρίου. Θ
Ολομζλεια υποςτθρίηει ςκεναρά τθν κινθτοποίθςθ των Κουρδικϊν και Σουρκικϊν
κινθτοποιιςεων για μία ειρθνικι και δθμοκρατικι επίλυςθ του Κουρδικοφ
ηθτιματοσ, και εγκρίνει το αίτθμα τθσ Παλαιςτινιακισ κοινωνίασ για τθν εκςτρατεία
μποχκοτάη, απόςυρςθσ επενδφςεων και κυρϊςεων (BDS)ενάντια ςτο Λςραιλ, ζωσ
ότου ςυμμορφωκεί με τα Παλαιςτινιακά δικαιϊματα που βαςίηονται ςτο διεκνζσ
δίκαιο. Δεν υπάρχει ςτρατιωτικι διζξοδοσ από τθν κρίςθ. Τποςτθρίηουμε τθν
αποςτρατιωτικοποίθςθ τθσ Κφπρου, ολόκλθρου του Καυκάςου και εκφράηουμε τθν
αλλθλεγγφθ μασ ςτθν Λρακινι κοινωνία που παλεφει για τθν προςταςία του λαοφ τθσ.
Όλοι αυτοί οι αγϊνεσ και οι εκςτρατείεσ κα εορταςτοφν ςτισ 21 επτεμβρίου, τθ
Διεκνι Θμζρα τθσ Ειρινθσ, και ςτο Κεματικό Κοινωνικό Φόρουμ για τον Πολιτιςμό
και τθν Ειρινθ ςτο Santiago de Compostella, ςτισ 9-12 Δεκεμβρίου.
Από τθ διακιρυξθ τθσ υνζλευςθσ για τθν Εργαςία
Ηθτοφμε τθν υποςτιριξθ των εργαηομζνων και των υνδικαλιςτικϊν Ενϊςεων
ςτθ Σουρκία που παλεφουν για τα δικαιϊματά τουσ ενάντια ςτθ ςκλθρι καταπίεςθ
από τθν κυβζρνθςθ και τθν τεράςτια επίκεςθ των διεκνϊν εταιριϊν. Απαιτοφμε μία
εκςτρατεία πλθροφόρθςθσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ προκειμζνου να ενιςχφςουμε τθν
ενότθτα και τθν αλλθλεγγφθ και να εμποδίςουμε τουσ εργαηόμενουσ να ςτραφοφν ο
ζνασ εναντίον του άλλου. Ηθτοφμε τθν υποςτιριξθ του αγϊνα των εργαηομζνων ςε
όλθ τθν Ευρϊπθ ενάντια ςτα προγράμματα λιτότθτασ και ςτισ επικζςεισ ςτουσ

μιςκοφσ, ςτισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ, ςτισ ςυντάξεισ και ςτα κοινωνικά προγράμματα.
Απαιτοφμε να γίνει ςυηιτθςθ ςτισ Ευρωπαϊκζσ υνδικαλιςτικζσ Ενϊςεισ και τα
κοινωνικά κινιματα ωσ προσ τουσ τρόπουσ υιοκζτθςθσ περιςςότερο επικετικϊν
πρωτοβουλιϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ προοπτικισ και του ςυντονιςμοφ. Οι
διαμαρτυρίεσ που ςχεδιάηονται για τθν 29θ επτεμβρίου και ςτισ πλθςιζςτερεσ ςε
αυτι θμερομθνίεσ κα πρζπει να οργανωκοφν με τθ μορφι Ευρωπαϊκϊν εκδθλϊςεων
ςτισ Βρυξζλλεσ και γενικζσ απεργίεσ, όπου είναι πικανό.
Από τθ διακιρυξθ τθσ υνζλευςθσ «Αλλθλεγγφθ για τθν Ανατολι και τθ Δφςθ»
ε ςχζςθ με τισ επερχόμενεσ Ευρωπαϊκζσ κινθτοποιιςεισ, ειπϊκθκε ότι είναι
προτιμότερο να αναπτυχκοφν ταυτόχρονεσ δραςτθριότθτεσ ενάντια ςτισ κρίςεισ,
ςτθν φτϊχεια και ςτθν ανεργία ςε πολλζσ χϊρεσ κατά τθ διάρκεια τθσ μεγάλθσ
διαμαρτυρίασ τθσ 29θσ επτεμβρίου ςτισ Βρυξζλλεσ. Σο ςφνκθμα «Οι άνκρωποι είναι
περιςςότερο ςθμαντικοί από τισ τράπεηεσ» προτάκθκε όπωσ επίςθσ και θ
ενςωμάτωςθ του αγϊνα μασ ενάντια ςτο ρατςιςμό και ςτθ ξενοφοβία.
Θ ανοιχτι Πανευρωπαϊκι Επιτροπι για τισ κοινωνικοποιιςεισ κα πρζπει να
υποςτθρίξει τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι των Κεντρικϊν Ανατολικό- Ευρωπαϊκϊν
κινθμάτων ςτισ επόμενεσ προπαραςκευαςτικζσ και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Φόρουμ, και βαςίηεται πάνω ςτθν καλι εμπειρία με τισ ςυχνζσ ςυνδιαςκζψεισ μζςω
Skype.
H ανοιχτι ιςτοςελίδα του ΕΚΦ κα πρζπει να ανανεϊνεται και να ςυνεχιςτεί
με μία πιο ιςορροπθμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν και των Κεντρικό-ΑνατολικόΕυρωπαϊκϊν Κινθμάτων.
Καλοφνται όλοι να ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο «Άνοιξθ τθσ Πράγασ ΛΛ» και να
ενςωματϊςουν άλλα ηθτιματα ςτο ζργο του, δθλαδι, κζματα για τισ γυναίκεσ,
βιωςιμότθτα ι κοινωνικά ηθτιματα. Σο επόμενο ΕΚΦ κα πραγματοποιθκεί είτε ςε
Κεντρικι Ανατολικό-Ευρωπαϊκι χϊρα ι ςε μία από τισ γειτονικζσ χϊρεσ όπωσ θ
Αυςτρία.
Πραγματοποιικθκε τζλοσ και θ ςυνζλευςθ του αντι-ιμπεριαλιςτικοφ
δικτφου.
Η συνέλευση των κινημάτων
το κλείςιμο των διαδικαςιϊν του ΕΚΦ ζγινε παρουςίαςθ από διάφορεσ
κεματικζσ ενότθτεσ για οριςμζνεσ προτάςεισ από τα 140 ςεμινάρια που
πραγματοποιικθκαν. Ο εκπρόςωποσ του Σουρκικοφ Φόρουμ ανζλυςε τα
προβλιματα που παρουςιάςτθκαν κατά τθν διοργάνωςθ και ηιτθςε ςυγνϊμθ για τισ
παραλιψεισ. ϋΟςοι πιραν τον λόγο τόνιςαν ότι θ ςυηιτθςθ για τθν κρίςθ δεν ζχει
ολοκλθρωκεί και πρζπει να ςυνεχιςτεί από μζρουσ των κινθμάτων με ςυντονιςμό,
ϊςτε να μθν ξαναυπάρξουν διοργανωτικά προβλιματα. Σονίςτθκε επίςθσ θ ανάγκθ
τθσ δραςτθριοποίθςθσ του Φόρουμ και να μθν μζνει μόνο ςτα ςεμινάρια και τισ
ςυηθτιςεισ. Σο ηιτθμα του χρζουσ απαςχόλθςε οριςμζνουσ και πρότειναν το
Φόρουμ να απαιτιςει τθν διαγραφι του ελλθνικοφ χρζουσ. Επίςθσ τόνιςαν ότι είναι
ςθμαντικό το Φόρουμ να ςυμβάλει και να ενιςχφςει τουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ που
μόλισ ξεκινάνε, γιατί ο δρόμοσ είναι μακρφσ και δφςκολοσ. Οι Σοφρκοι και Κοφρδοι
ακτιβιςτζσ μίλθςαν για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν, μια και θ τουρκικι
κυβζρνθςθ γίνεται ακόμα πιο άγρια και ςυντθρθτικι απζναντι ςτουσ Κοφρδουσ και θ
ςυνάντθςθ όλων αυτϊν των κινθμάτων ςτζλνει το μινυμα ενότθτασ και αλλθλεγγφθσ
ςτθν κυβζρνθςι τουσ. Ζντονεσ ςυηθτιςεισ ζγιναν επίςθσ ςε αρκετά ςεμινάρια και
ςτισ ςυνελεφςεισ για το μζλλον του φόρουμ ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο.



















Κατά τθ διάρκεια τθσ τελικισ Ολομζλειασ ακοφςκθκαν οριςμζνεσ προτάςεισ, όπωσ:
Αυτό το Φόρουμ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ιταν ςθμαντικό κακϊσ, από εδϊ, υπάρχει
μία δυνατι υποςτιριξθ του αγϊνα των εργαηομζνων ςτθν Σουρκία και του αγϊνα
του Κουρδικοφ λαοφ, προκειμζνου να μιλοφν τθ δικι τουσ γλϊςςα και να
αναπτφςςουν και να υπεραςπίηονται το δικό τουσ πολιτιςμό.
Κρίνεται απαραίτθτο να υπάρχει ζνασ μόνιμοσ Ευρωπαϊκόσ υντονιςμόσ για ιςχυρζσ
κοινζσ δράςεισ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ.
Ανατολικοευρωπαϊκζσ χϊρεσ, μία απαίτθςθ για αποκεντρωμζνθ δράςθ παντοφ.
Ασ αποδεχτοφμε το ςφνκθμα «όχι περικοπζσ, περιςςότερθ ανάπτυξθ», λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν ανάγκθ να ςυηθτθκεί το είδοσ τθσ οικονομίασ που ςκεφτόμαςτε, θ οποία
κα πρζπει να αποτελεί μία πραγματικι αλλαγι αυτοφ του ςυςτιματοσ από
οικολογικι και αντιπολεμικι άποψθ.
Θ 29θ επτεμβρίου αποτελεί ζνα ςθμείο ζναρξθσ για ζναν ιςχυρό αγϊνα ενάντια
ςτισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, που πρζπει να ςυνεχιςτεί ϊςτε να αντιςτακεί ςτθν
κρίςθ και να βρει πραγματικζσ εναλλακτικζσ λφςεισ.
Οι υνδικαλιςτικζσ Ενϊςεισ και τα Κοινωνικά Κινιματα είναι και οι δφο ανεξάρτθτοι
παράγοντεσ ςε αυτό το κίνθμα ενάντια ςτθν κρίςθ.
Εςτιάηουμε ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτθ ςθμαςία τθσ διακοπισ όλων των
παράνομων κρατιςεων ςε όλο τον κόςμο.
Παλεφουμε για δθμόςια παροχι νεροφ προσ όλουσ, ενάντια ςτθ ιδιωτικοποίθςθ.
υνειςφζρουμε για τθν επίτευξθ λφςθσ ςτον πόλεμο ςτον Καφκαςο.
Σο επόμενο Κοινωνικό φόρουμ να πραγματοποιθκεί ςτθν Ανατολικι/Κεντρικι
Ευρϊπθ (προτάκθκαν θ Βιζννθ, θ Βουδαπζςτθ και το Κίεβο).
Άρνθςθ ςε όλα τα πακζτα λιτότθτασ των ΕΕ/ΕΚΣ/ΔΝΣ. Ακφρωςθ των χρεϊν τθσ
Ελλάδασ και όλων των άλλων χωρϊν που ζχουν περιζλκει ςε φτϊχεια εξαιτίασ τθσ
κρίςθσ και των κερδοςκόπων τθσ αγοράσ. Να ςταματιςει θ εκνικιςτικι και
ςοβινιςτικι εκςτρατεία κατά του Ελλθνικοφ λαοφ. Φορολόγθςθ των πλουςίων
προκειμζνου να πλθρϊςουν – και όχι φορολόγθςθ των εργαηομζνων και των
φτωχϊν. Απαλλοτρίωςθ των τραπεηϊν και των χρθματοοικονομικϊν ιδρυμάτων
χωρίσ αποηθμίωςθ.
Είναι ςθμαντικό οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ να υπεραςπιςτοφν με ιςχυρό τρόπο
τα δικαιϊματα των εργαηομζνων κακϊσ υπόκεινται ςε τρομακτικι επίκεςθ.
Οι γυναίκεσ πλθρϊνουν περιςςότερο το τίμθμα τθσ κρίςθσ.
Είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι ςε άμεςεσ δράςεισ ςτα κζρετρα των ςυγκροφςεων,
πρϊτα απ’ όλα ςτθν Παλαιςτίνθ.
Η διαδιλωςθ ςτουσ δρόμουσ τθσ Ινςταμπουλ
Οι εργαςίεσ του Φόρουμ ζκλειςαν με τθν ειρθνικι, δυναμικι και αγωνιςτικι
διαδιλωςθ ςτουσ δρόμουσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, θ οποία ξεκίνθςε από τθν
πλατεία Οςμάνμπζχ και κατζλθξε ςτθν πλατεία Σαξίμ, όπου πιραν μζροσ περίπου
5000 ακτιβιςτζσ.
τθν κορυφι τθσ πορείασ ιταν το πανό του Ευρωπαϊκοφ Φόρουμ, ζπειτα οι
φιλοξενοφμενεσ και μετά οι ντόπιεσ οργανϊςεισ.
ε ζνα από τα μαηικότερα μπλοκ τθσ πορείασ θ εργατικι τουρκικι
ςυνομοςπονδία Disk που με τα ςυνκιματά τθσ ηθτοφςε τθν ανάκλθςθ των
απολφςεων ςε μια ςειρά εταιρείεσ το τελευταίο διάςτθμα.
Θ Ομοςπονδία δθμοςίων υπαλλιλων Kesk με τα ςυνκιματά τθσ διεκδικοφςε
το δικαίωμα ςτον ςυνδικαλιςμό χωρίσ εμπόδια.

Παρόντεσ και οι απολυμζνοι καπνεργάτεσ τθσ εταιρείασ Σζκελ, ενϊ πάμπολλα
ιταν τα ςυνκιματα για καλφτερεσ ςυνκικεσ υγείασ και εκπαίδευςθσ.
Σο κουρδικό ηιτθμα ιταν από τα βαςικά που απαςχόλθςαν τουσ διαδθλωτζσ.
Γυναίκεσ κοφρδιςεσ κρατϊντασ με τισ φωτογραφίεσ των ςκοτωμζνων ι αγνοουμζνων
ςυγγενϊν τουσ ζδωςαν το δυναμικό παρόν ςτθν πορεία.
Παρϊν ςτθ διαδιλωςθ ιταν επίςθσ το Φόρουμ τθσ Μεςοποταμίασ, ςτο οποίο
ςυμμετείχαν πολλζσ κουρδικζσ οργανϊςεισ, κακϊσ και τα μπλοκ με τα λευκά κελιά
και τα δικαιϊματα των πολιτικϊν κρατουμζνων.
Σα κινιματα των χωρϊν τθσ κεντρικισ και δυτικισ Ευρϊπθσ επικζντρωναν
περιςςότερο ςτθν οικονομικι κρίςθ και καλοφςαν τουσ εργαηόμενουσ να ενωκοφν
ενάντια ςτθ λθςτρικι επίκεςθ του κεφαλαίου με κεντρικό ςφνκθμα “Να τουσ
κάνουμε να πλθρϊςουν τθν κρίςθ τουσ”. Πολλά επίςθσ τα πανό που διαδιλωναν για
το περιβάλλον και τθν οικολογία, τθσ ςτιριξθσ των βιολογικϊν προϊόντων, ενάντια
ςτα μεταλλαγμζνα μοιράηοντασ ψωμί και του μποχκοτάη των ιςραθλινϊν προϊόντων.
θμαντικι και θ παρουςία των εργαηομζνων από τθν Ελλάδα, του Ελλθνικοφ
Κοινωνικοφ Φόρουμ, τθσ ΟΛΜΕ, εκπροςϊπων από τθν ΑΔΕΔΤ, τθν ΠΟΕ-ΟΣΑ και
άλλεσ οργανϊςεισ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ του φόρουμ και ςτθν διαδιλωςθ.
Θ πορεία κατζλθξε ςτθν πλατεία Σαξίμ όπου ακοφςτθκαν χαιρετιςμοί
ςυνδικαλιςτϊν και ςυναυλία.
Η ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΣΗ ΟΛΜΕ ΣΟ ΦΟΡΟΤΜ
Με πολυμελι αντιπροςωπεία ςυμμετείχε ςτισ εργαςίεσ του φόρουμ θ ΟΛΜΕ.
Από το Δ ςυμμετείχαν οι: Ελζνθ Ηωγραφάκθ, Αγγελικι Φατοφρου, Λουκάσ
Κορφιάτθσ και Κζμθσ Κοτςιφάκθσ. Από το ΚΕΜΕΣΕ οι: Παφλοσ Χαραμισ και Ελζνθ
Γλαρζντηου.
θμαντικζσ παρεμβάςεισ ζγιναν από τουσ παραπάνω ςτα ςεμινάρια τθσ
εκπαίδευςθσ για τθν οικονομικι κρίςθ, τισ ιδιωτικοποιιςεισ, τθ δια βίου εκπαίδευςθ
και τισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σα κείμενα αυτά μπορείτε να τα βρείτε
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΛΜΕ (www.olme.gr) ςτο κόμβο για τισ Διεκνείσ χζςεισ.
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Θζμθσ Κοτςιφάκθσ
Μζλοσ Δ ΟΛΜΕ
Υ.Γ. για τθν ζκκεςθ αυτι αξιοποιικθκαν κείμενα και ψθφίςματα που παράχκθκαν ι κατατζκθκαν ςτισ ςυνελεφςεισ και τα
ου
ςεμινάρια του 6 ΕΚΦ, άρκρα και ρεπορτάη ςτον θμεριςιο τφπο και ςτον περιοδικό τφπο, αλλά και ςε ανταποκρίςεισ-εκκζςεισ
φορζων που ςυμμετείχαν ςτο φόρουμ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ

