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Πποπαπαζκεςαζηική Σςνέλεςζη ηος 5
ος

 Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Φόποςμ 

 πος θα ππαγμαηοποιηθεί  ζηο Μάλμοε ηηρ Σοςηδίαρ (17-21/9/08) 

 

Κίεβο, Οςκπανία, 5-8 Ιοςνίος 2008 

 
Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία θαη κεγάιε ζπκκεηνρή νξγαλψζεσλ θαη θηλεκάησλ ε  

Πξνπαξαζθεπαζηηθή Σπλέιεπζε ηνπ 5νπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φφξνπκ ζην Κίεβν, ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Οπθξαλίαο, απφ 5 έσο 8 Ινπλίνπ 2008. 

Σχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ε ζπλεδξίαζε ηεο νκάδαο πξνγξάκκαηνο έγηλε Πέκπηε, 5  Ινπλίνπ, 

ελψ ηελ Παξαζθεπή, 6  Ινπλίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεδξηάζεηο ησλ δικηύων κε βαζηθφ 

έξγν ηνπο ηε ζςγσώνεςζη ηων ζεμιναπίων. 

 Οη αξρηθέο πξνηάζεηο γηα ζεκηλάξηα ήηαλ πάνω από 800 θαη εθφζνλ νξίζηεθε ν αλψηαηνο 

αξηζκφο ησλ 20 ζεκηλαξίσλ αλά ζεκαηηθφ άμνλα, κεηά ηε ζπγρψλεπζε έθηαζαλ ηα 180, ζηα 

νπνία ζα ππάξρεη παξάιιειε κεηάθξαζε ζε 7 γιψζζεο. Σηα επγαζηήπια, πνπ ζα θηάζνπλ ζε 

αληίζηνηρν αξηζκφ, δελ ζα ππάξρεη κεηάθξαζε. 

 

Η ζπγρψλεπζε έγηλε θαηά θεμαηικό άξονα. Υπελζπκίδνπκε φηη νη ζεκαηηθνί άμνλεο, φπσο 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ ζην Βεπολίνο ζηηο 24-02-2008, είλαη νη εμήο: 

1. Γνπιεχνληαο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα – επεκεξία, 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη δεκφζηα αγαζά γηα φινπο 

2. Γνπιεχνληαο γηα έλαλ βηψζηκν/αεηθφξν θφζκν, γηα επάξθεηα ηξνθίκσλ, γηα 

πεξηβαιινληηθή θαη θιηκαηηθή δηθαηνζχλε 

3. Οηθνδνκψληαο κία δεκνθξαηηθή θαη βαζηζκέλε ζηα δηθαηψκαηα Δπξψπε, ελάληηα ζηηο 

πνιηηηθέο αζθάιεηαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή, ηελ αλνηρηή δξάζε , ηελ ηζφηεηα, ηελ 

ειεπζεξία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

4. Γνπιεχνληαο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα, αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

ελάληηα ζε θάζε κνξθή δηαθξίζεσλ. Γηα θεκηληζηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ελάληηα ζηελ 

παηξηαξρία 

5. Οηθνδνκψληαο κία Δπξψπε γηα έλαλ θφζκν δηθαηνζχλεο, εηξήλεο θαη αιιειεγγχεο – 

ελάληηα ζηνλ πφιεκν, ηνλ κηιηηαξηζκφ θαη ηελ θαηνρή εδαθψλ 

6. Οηθνδνκψληαο εξγαζηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία θαη αμηνπξέπεηα γηα 

φινπο – ελάληηα ζηελ επηζθαιή εξγαζία  θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

7. Οηθνλνκηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

ιανχ, γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

8. Δθδεκνθξαηίδνληαο ηε γλψζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πιεξνθφξεζε θαη 

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

9. Γνπιεχνληαο γηα κία Δπξψπε ζπκπεξίιεςεο/έληαμεο θαη ηζφηεηαο γηα ηνπο πξφζθπγεο 

θαη ηνπο κεηαλάζηεο – πνιεκψληαο ελάληηα ζε φιεο ηηο κνξθέο ξαηζηζκνχ θαη 

δηαθξίζεσλ 
 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Εςπωπαϊκού Δικηύος Εκπαίδεςζηρ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην πξσί 

ηεο Παπαζκεςήρ κέρξη ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο, κε έλα δηάιεηκκα κηαο ψξαο γηα ην 

γεχκα, θαη ην Σάββαηο ην πξσί απφ ηηο 9 κέρξη ηηο 10: 

1. Σηε ζπλεδξίαζε ηεο Παξαζθεπήο έγηλε ε ζπγρψλεπζε ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ησλ 

εξγαζηεξίσλ γηα ηνλ 8
ν
 άμνλα ηνπ θφξνπκ (18 ζεμινάπια και 18 επγαζηήπια). 

2.  Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ Σαββάηνπ ζπγθξνηήζεθαλ ηα 6 ζεκηλάξηα ηνπ Εςπωπαϊκού 

Δικηύος Εκπαίδεςζηρ θαη νξίζηεθαλ νη νκηιεηέο θαη νη ζπληνληζηέο ζηα επηκέξνπο 

ζέκαηα. Δπίζεο, ζπκθσλήζεθε λα αλαιάβνπλ νη Ιηαινί ζπλάδειθνη ηεο FLC-GIL ηελ 

επηθνηλσλία κε ηα ζπλδηθάηα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ε ΟΛΜΔ κε ηνπο 

Γεξκαλνχο ζπλαδέιθνπο ηεο GEW θαη ηνπο Σνπεδνχο ηεο Lärarförbundet. Δίλαη 
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ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο ηα δχν απηά κεγάια εθπαηδεπηηθά ζπλδηθάηα απφ ηελ 

Γεξκαλία θαη ηε Σνπεδία, απνθάζηζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ΔΚΦ θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ην δίθηπν εθπαίδεπζεο. 

  

Οη ηειηθνί ηίηινη ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Εςπωπαϊκό Δίκηςο Εκπαίδεςζηρ 

είλαη νη εμήο: 

1. Πεξηερφκελν θαη αμίεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζέινπκε. Κξηηηθή ζθέςε θαη σθειηκηζκφο. 

Πψο λα νηθνδνκήζνπκε ηε γλψζε γηα ηε δεκνθξαηία; Πψο λα έρνπκε ηηο θαηάιιειεο 

δεμηφηεηεο; 

2. Άκεζε ηδησηηθνπνίεζε θαη θξπθή ηδησηηθνπνίεζε (απνθέληξσζε, λέα δηαρείξηζε ησλ 

ζρνιείσλ, αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ, κηζζνί ζπλδεδεκέλνη κε 

ηελ απφδνζε, ζπκβάζεηο…). Πψο λα παιέςνπκε ελάληηα ζε απηέο ηηο ηάζεηο; 

3. Η αληίζεζε ζηελ Δπξψπε ελάληηα ζηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζηελ 

εθπαίδεπζε: γεληθή εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, δηα βίνπ κάζεζε. 

Αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο. 

4. Η αληίζεζε ζηελ Δπξψπε ελάληηα ζηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζηελ 

εθπαίδεπζε: ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έξεπλα  

5. Πψο λα αλαπηχμνπκε έλαλ κέησπν εθπαίδεπζεο (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, 

καζεηέο/θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθά θηλήκαηα, εξγαηηθά ζπλδηθάηα) γηα λα ππεξαζπίζνπκε 

κία ειεχζεξε, θνζκηθή, δεκνθξαηηθή, πνηνηηθή δεκφζηα εθπαίδεπζε γηα φινπο. 

6. Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε: θαηάζηαζε (ελ κέξεη δεκφζηνπ ηνκέα, ελ κέξεη 

ηδησηηθνχ ηνκέα). Τη είδνπο δξάζε θαη πξνηάζεηο γηα δεκφζηα εθπαίδεπζε; 

Η Θεμαηική Σςνέλεςζη για ηην Εκπαίδεςζη ζα έρεη ηνλ ηίηιν: 

 Σπλέιεπζε Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο γηα έλα Δπξσπατθφ θίλεκα ελάληηα ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν θαη ην 

παλεπηζηήκην. 

Η ΟΛΜΔ ζα ζπκκεηάζρεη κε νκηιεηή ζην 2
Ο
 ζεκηλάξην, θαζψο επίζεο εθπξφζσπφο  ηεο 

νκνζπνλδίαο ζα ζπληνλίζεη ηε ζπδήηεζε θαη ζα έρεη ηελ νξγαλσηηθή επζχλε γηα ην 5
ν
 

ζεκηλάξην ηνπ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο. Θα ππάξρεη επίζεο έλαο αθφκα νκηιεηήο απφ ηελ 

Διιάδα, απφ ηε ΓΟΔ απηή ηε θνξά, ζην 1
ν
 ζεκηλάξην ηνπ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο. 

Σηα ζεκηλάξηα ηνπ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο ζα ζπκκεηάζρνπλ κε νκηιεηέο ζπλδηθάηα 

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθά θηλήκαηα απφ ηελ Γεξκαλία, ηε Σνπεδία, ηε Γαιιία, ηελ Ιηαιία, 

ηελ Ιζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Τνπξθία, ηε Φηιαλδία, ηελ Οπθξαλία, ηελ 

Γηνπγθνζιαβία θαη απφ άιιεο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 

Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζεί έλαο ειδικά διαμοπθωμένορ θεμαηικόρ σώπορ για ηην 

εκπαίδεςζη, φπνπ ζα γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ δηθηχνπ, παξνπζίαζε ησλ αγψλσλ θαη ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ γηα ηελ παηδεία ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, ελψ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα  

ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θφξνπκ. 

 

Αθφκα, ε ΟΛΜΔ ζα ζπκκεηάζρεη κε νκηιεηή ζε έλα αθφκε ζεκηλάξην γηα ηελ εθπαίδεπζε 

κε ηίηιν: «Γηα κηα θνζκηθή εθπαίδεπζε, ελάληηα ζηηο παξεκβάζεηο ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

ηεξαξρίαο» πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηελ  FENPROF (εκπαιδεσηική ομοζπονδία από ηην 

Πορηογαλία), ηην STES-I (εκπαιδεσηική ομοζπονδία από ηην Ιζπανία), ηοσς COBAS (ζπλδηθάην 

βάζεο απφ ηελ Ιηαιία) θαη ηελ ΟΛΜΔ. 

Σηε ζπλέρεηα, ην Σάββαην 7 Ινπλίνπ,  έγηλε ε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ, ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα, πεξηιάκβαλε ηα παξαθάησ: 

 Δλαξθηήξηα νκηιία ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο Οπθξαλίαο   

 Έθζεζε ηεο Σθαλδηλαβηθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο  

 Έθζεζε ηεο νκάδαο Πξνγξάκκαηνο  
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 Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε θαη ην θιείζηκν ησλ ζπλφδσλ θαη ηεο δηαδήισζεο 

 Απφθαζε  ζρεηηθά κε «ηε Σπλέιεπζε ησλ Κνηλσληθψλ Κηλεκάησλ» ή ηεο «Τειηθήο 

Σπλφδνπ ησλ Σπκκεηερφλησλ»  

Τν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη σο εμήο: 

 Τεηάξηε: έλαξμε εξγαζηψλ 18-20 

 Πέκπηε: δξαζηεξηφηεηεο (ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα) 9.30-12.30, 14-17 θαη 18-21 

 Παξαζθεπή: δξαζηεξηφηεηεο (ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα) 9.30-12.30, 14-17 θαη 18-21 

 Σάββαην: δξαζηεξηφηεηεο (ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα) 9.30-12.30 

 Κπξηαθή: δξαζηεξηφηεηεο (ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα) 9.30-12.30 

 Γηαδήισζε: ζπγθέληξσζε ζηηο 13.00, πνξεία ζηηο 15.00 θαη ιήμε κε πάξηπ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αλαθνξά ηεο Nina Korbachovna, ηεο Οπθξαλήο Σςνηγόπος ηος 

Πολίηη, ζην γεγνλφο φηη, 60 ρξφληα κεηά ηε δηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην ¼ 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Οπθξαλίαο βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο.  

Παξάιιεια, νη εθπξφζσπνη ησλ οςκπανικών ζςνδικάηων θαζψο θαη ησλ θοιηηηικών 

οπγανώζεων έθαλαλ ιφγν γηα ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη αθηηβηζηψλ ζηελ 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή Σπλέιεπζε ηνπ Κηέβνπ θαη γηα ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο φισλ ζε 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ν θαπηηαιηζκφο ζηε ρψξα. Τέινο, ηφληζαλ 

φηη πξέπεη λα έρνπλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ελάληηα ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ.  

 

Δθ κέξνπο ηεο Σκανδιναβικήρ Οπγανωηικήρ Επιηποπήρ έγηλε ελεκέξσζε γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο διεπμηνείαρ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Γίθηπν ησλ εζεινληψλ ηεο «Βαβέι»  κε 

ζπκκεηνρή θαηά 50% Σθαλδηλαβψλ δηεξκελέσλ, ελψ έρνπλ θαιπθζεί νη αλάγθεο δηεξκελείαο 

θαηά ην 80%.  

 

Ωο πξνο ηελ θάιπςε ηεο δηακνλήο, κεηαθνξάο θαη δηαηξνθήο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θφξνπκ www.esf2008.org  θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ email: 

logistic@esf2008.org  

 

Τέινο, ηελ Κπξηαθή 8 Ινπλίνπ,  έγηλε παξνπζίαζε εθ κέξνπο ηεο Σκανδιναβικήρ 

Οπγανωηικήρ Επιηποπήρ ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 Πφξνη Φξεκαηνδφηεζεο (Τακεία Αιιειεγγχεο, Μφληκνο Δπξσπατθφο 

Πξνυπνινγηζκφο, Πξνυπνινγηζκφο γηα ηα έμνδα ηεο ηζηνζειίδαο). Σε ζρέζε κε ην 

ηειεπηαίν ζέκα, εθπξφζσπνο ηεο Οκάδαο ηεο Ιζηνζειίδαο ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ ηληεξλέη, εθφζνλ ππάξρνπλ 

πιένλ θαη λένπ ηχπνπ πνιηηηθέο νξγαλψζεηο βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη 

online θνηλφηεηεο. 

 Έθζεζε ηεο Οκάδαο Κηλεηνπνίεζεο. Τνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο πνπ 

απνθηήζεθε θαη ζα απνθηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επφκελνπ ΔΚΦ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν νη ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηε βνήζεηα φισλ θαη κε επηθνηλσλία ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. Αλαγλσξίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηηο 

ρψξεο απηέο, γη’ απηφ ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ε δηεξκελεία. 

 Τειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή φρη κίαο αθφκε ΔΠΣ θαη αλ ζα ρξεηαζηεί 

επηπιένλ ζπλεδξίαζε ηεο νκάδαο πξνγξάκκαηνο  

Τνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε αλάγθε ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 

εθπξνζψπσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Σηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλέιεπζε ηνπ Κηέβνπ ε ΟΛΜΔ εθπξνζσπήζεθε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο Κψζηα Μπφηθν (γ.γξακκαηέα) θαη Θέκε Κνηζηθάθε (εηδηθφ γξακκαηέα). 

http://www.esf2008.org/
mailto:logistic@esf2008.org

