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Παρά τις σοβαρές αδυναμίες του, κυρίως σε οργανωτικά ζητήματα, αλλά και της 
μικρής συμμετοχής, το 6ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ της Κωνσταντινούπολης 
υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός για τα κοινωνικά (και τα εκπαιδευτικά, ανάμεσα 
σε αυτά) κινήματα στην Ευρώπη, καθώς συνέβαλε αποφασιστικά στο συντονισμό 
τους με στόχο την ενίσχυση της αντίστασης απέναντι στην κρίση που μαστίζει την 
εκπαίδευση στην Ευρώπη. 

Ένα ενδεικτικό στοιχείο της επιτυχίας του Φόρουμ προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
η κοινή απόφαση να οριστεί η 29η Σεπτέμβρη και η περίοδος γύρω απ’ αυτήν, ένα 
πρώτο ορόσημο για την ανάπτυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων παντού στην 
Ευρώπη. Η απόφαση αυτή δημιουργεί όρους για μια πλατιά συσπείρωση των 
εργαζομένων στην Ευρώπη ενώ παράλληλα αναδεικνύει νέα, ριζοσπαστικά 
χαρακτηριστικά των αγώνων των εργαζομένων ενάντια στην οικονομική κρίση και 
τις καταστροφικές συνέπειές της για τους εργαζομένους στην Ευρώπη. Στο κείμενο 
της απόφασης του Φόρουμ αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Σε μια συγκυρία παγκόσμιας κρίσης και μπροστά στην επίθεση των κυβερνήσεων, 
της ΕΕ, και του ΔΝΤ που στόχο έχει την επιβολή πολιτικών λιτότητας και κοινωνικής 
οπισθοδρόμησης, τα κοινωνικά κινήματα που συναντήθηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Φόρουμ της Κωνσταντινούπολης καλούν σε κοινή πανευρωπαϊκή δράση. 

Μπροστά σε αυτήν την επίθεση, αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη αντιστάσεις και 
κινητοποιήσεις. Είναι επείγον αν οικοδομήσουμε με μακρόχρονη προοπτική σε όλη 
την Ευρώπη τη σύγκλιση των αγώνων, συσπειρώνοντας κοινωνικά κινήματα, 
συνδικάτα, κινήσεις και δίκτυα πολιτών. Υπό αυτήν την έννοια, καλούμε να γίνει η 
29η Σεπτέμβρη και η περίοδος γύρω απ’ αυτήν, ένα πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη 
κινητοποιήσεων παντού στην Ευρώπη. 

Οφείλουμε να επιβάλουμε εναλλακτικές πολιτικές που θα επιτρέψουν την 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και θα ανταποκριθούν στις οικολογικές 
επιταγές. 

Τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κινήματα καλούν σε μια ευρωπαϊκή συνέλευση στις 23-24 
Οκτώβρη στο Παρίσι για προωθήσουμε την κινητοποίηση και το συντονισμό των 
κινημάτων μας, καθώς και για να κάνουμε τον απολογισμό και να συζητήσουμε το 
μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ.». 

 Η απόφαση αυτή έχει σημασία και για την εκπαίδευση, καθώς δίνει τη δυνατότητα 
να ξεκινήσει μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά κινήματα στην 
Ευρώπη με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην 
εκπαίδευση και τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού οράματος σε αντιπαράθεση με 
τις νεοφιλελεύθερες εκπαιδευτικές πολιτικές τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών 
μελών της. 



Στη θεματική ενότητα για την εκπαίδευση οργανώθηκαν συνολικά 7 σεμινάρια – 
συζητήσεις και μια γενική συνέλευση όλων των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών 
στο Φόρουμ. 

Κυριάρχησαν οι συζητήσεις για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 
εκπαίδευση και για την οργάνωση των αντιστάσεων στα μέτρα που προωθούν οι 
κυβερνήσεις. 

Συζητήθηκαν, επίσης, έντονα οι αλλαγές που γίνονται στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση, η αποκέντρωση 
και οι επιπτώσεις της στην εκπαίδευση. Τέλος, η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, 
που επιχειρείται σε όλη την Ευρώπη, αποτέλεσε ζήτημα που απασχόλησε έντονα 
όλα τα σεμινάρια. 

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση 

Το ζήτημα της διά βίου εκπαίδευσης/μάθησης (lifelong learning) αποτέλεσε το 
αντικείμενο μιας ξεχωριστής συνάντησης στο πλαίσιο του Φόρουμ. Από τη μία 
πλευρά τονίστηκε ότι πρόκειται για αναγκαία προέκταση της τυπικής εκπαίδευσης 
(πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας) και γι’ αυτό το λόγο συνιστά 
δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που πρέπει να είναι προσιτό σε κάθε άνθρωπο σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του. Η διά βίου εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει, κάτω από 
προϋποθέσεις, στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας, στην καταπολέμηση του 
αναλφαβητισμού, της φτώχειας, των ασθενειών, του υποσιτισμού, της ανεργίας, 
των προκαταλήψεων και της υποαπασχόλησης. Μπορεί να βοηθήσει τις σύγχρονες 
κοινωνίες να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά το έμψυχο δυναμικό τους για την 
κοινή πρόοδο και την ευημερία. Πρέπει επομένως να διασφαλίζονται δύο 
πράγματα από την πλευρά της πολιτείας ως δημόσια και κοινωνικά αγαθά: πρώτο, 
η δυνατότητα επανόδου στο εκπαιδευτικό σύστημα σε κάθε άτομο σε οποιαδήποτε 
φάση της ζωής του. Και δεύτερο, ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που θα επιτρέπουν 
στους πολίτες να συμπληρώνουν τις γνώσεις τους με στόχο την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς τους. 

Η διά βίου εκπαίδευση μπορεί να έχει θετικές συνέπειες μόνο αν ισχύουν κάποιες 
βασικές προϋποθέσεις. 

Η πρώτη από αυτές είναι να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο ευρύτερων πολιτικών, που δεν 
θα στοχεύουν απλώς στην προώθηση κάποιων προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, αλλά θα αντιμετωπίζουν συνολικά τα προβλήματα της παιδείας, και 
ειδικά τις ανισότητες στη μόρφωση, σε όλες τις βαθμίδες, από την προσχολική ως 
την τριτοβάθμια και την παιδεία και εκπαίδευση των ενηλίκων. 

Η δεύτερη είναι να μην αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία που στοχεύει απλώς 
στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων αναγκαίων για τον επαγγελματικό 
αναπροσανατολισμό των εργαζομένων και την επανένταξή τους στην εργασία. Η 
στόχευση και το περιεχόμενό της πρέπει να είναι ευρύτερα και να αφορούν 
συνολικά την προσωπικότητα του ενήλικου ανθρώπου. 

Η τρίτη είναι να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να συνδυάζει την 
επαγγελματική του ζωή και τις άλλες υποχρεώσεις του με τη μορφωτική του 
αναβάθμιση. 



Τέταρτη προϋπόθεση αποτελεί η εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για 
τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, που θα αποτελεί υπόθεση της πολιτείας και 
των οργάνων της και δεν θα αφήνεται στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Τέλος, πέμπτη βασική προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση των απαραίτητων 
υλικών πόρων και υποδομών από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να είναι εφικτή 
η υλοποίηση των προγραμμάτων που θα κριθούν αναγκαία. 

Στην πράξη, όμως, η διά βίου εκπαίδευση δεν εντάσσεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (E.Ε.) την αξιοποιεί εντελώς διαφορετικά, εντάσσοντάς την στο 
πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής της. Κάποια στοιχεία είναι 
ευδιάκριτα σε αυτή την πολιτική: 

1) Η διά βίου εκπαίδευση προωθείται ως στοιχείο της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Λισσαβόνας για την 
εκπαίδευση. Έτσι, επιδίωξή της είναι να καλύψει τις ανάγκες που προβάλλουν οι 
επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και όχι τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της κοινωνίας. 

2) Όπου παραμένει στα δημόσια πανεπιστήμια, το κόστος λειτουργίας της 
επιδιώκεται να αναληφθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευομένους, με αποτέλεσμα 
να παρέχεται άνισα στους πολίτες ανάλογα με το εισόδημά τους. 

3) Αξιοποιείται, επιπλέον, ως ένας τρόπους διαχείρισης της ανεργίας και της 
υποαπασχόλησης, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλές χώρες της Ε.Ε., όπως 
και στην Ελλάδα, και σταδιακά αυξάνεται σε συνάφεια με την οικονομική κρίση και 
τις πολιτικές της οικονομικής ύφεσης που ακολουθούνται για την αντιμετώπισή της. 
Η έμφαση δίνεται σε μια βραχύβια κατάρτιση σε συνδυασμό με τη «λογική» του 
«απασχολήσιμου». Κατάρτιση, εισαγωγή στην εργασία, απαξίωση των δεξιοτήτων, 
έξοδος από την αγορά εργασίας, επανακατάρτιση συνιστούν τον φαύλο κύκλο της 
διαχείρισης της ανεργίας. 

4) Η διά βίου εκπαίδευση επιχειρείται να ανοίξει το δρόμο στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία ενισχύοντας έτσι τις τάσεις ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης. 

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν και τα ζητήματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Τονίστηκε ότι οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, όπως και γενικότερα στην εκπαίδευση, μπορούν να προσεγγιστούν ως 
μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου, μίας συνολικότερης επίθεσης του αστικού 
συνασπισμού εξουσίας ενάντια στο δημόσιο τομέα. 

Ιδιαίτερος λόγος έγινε από τους Έλληνες εκπροσώπους της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα από το κίνημα ενάντια στην 
προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 και την προώθηση της ιδιωτικοποίησης 
στο ελληνικό πανεπιστήμιο (2006-07) και τη θετική έκβασή του. Ήταν σαφής 
απόδειξη του ότι το εκπαιδευτικό κίνημα απέδειξε ότι μπορεί να επιτυγχάνει 
σημαντικές νίκες ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, απέναντι στις επιθέσεις του 
νεοφιλελευθερισμού ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση. Κοινό συμπέρασμα όλων 
των εκπροσώπων ήταν ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία ο 



συντονισμός, η κοινή δράση για την οργάνωση των κοινωνικών αντιστάσεων, για να 
γίνει η κρίση ευκαιρία για έναν άλλο κόσμο. 

Για την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην εκπαίδευση 

Κοινός τόπος για όλους τους εκπροσώπους των συνδικάτων ή κινημάτων που πήραν 
το λόγο στις σχετικές συζητήσεις ήταν πως οι επιπτώσεις της κρίσης στη δημόσια 
εκπαίδευση είναι δραματικές. Με αφορμή την κρίση γίνονται περικοπές δαπανών 
για την παιδεία, ενώ μειώνονται και οι μισθοί και οι συντάξεις των εκπαιδευτικών. 
Παρατηρείται σοβαρή ενίσχυση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και μείωση του 
αριθμού των μόνιμων εκπαιδευτικών. Ο δημόσιος χώρος του εκπαιδευτικού 
συστήματος περιορίζεται. 

Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών προσπαθούν να οργανώσουν την αντίστασή τους, 
συνειδητοποιώντας ακόμα περισσότερο την ανάγκη να συμπορευτούν με γονείς και 
μαθητές με στόχο να αναπτυχθεί ένα μεγάλο κίνημα αντίστασης, που θα ακυρώσει 
αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια εκπαίδευση. 

Το ΕΚΦ φιλοδοξεί να έχει συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. 


