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             ΠΡΟΣ: τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

(Οι σχέσεις της ΟΛΜΕ µε τις άλλες συνδικαλιστικές  οργανώσεις  και τα 
κοινωνικά κινήµατα, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο) 

 
Εισαγωγικά 
 

Στην απόφαση του 13ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνη του 
2007, δινόταν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη αξιοποίησης και παραπέρα ανάπτυξης της 
κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης. Συγκεκριµένα, όπως σηµειώνεται στην απόφαση, ο δρόµος 
του αγώνα περνάει υποχρεωτικά µέσα από τη δηµιουργία ενός πολύµορφου, ενωτικού, 
ριζοσπαστικού, διεκδικητικού εκπαιδευτικού κινήµατος για την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας 
Εκπαίδευσης στη χώρα µας, σε όλες τις βαθµίδες, καθώς και της ποιότητας ζωής και των 
δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών που το υπηρετούν. Για το λόγο αυτό το 13ο συνέδριο της 
ΟΛΜΕ εξουσιοδότησε το ∆.Σ. να συµβάλει στον ευρύτερο συντονισµό µε τους µαχόµενους 
κλάδους των εργαζοµένων, για την απόκρουση των  κυβερνητικών επιλογών και τη 
διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων µας, µέσα από την κατάκτηση της ευρύτερης δυνατής 
κοινωνικής υποστήριξης στις εκπαιδευτικές προτάσεις του κλάδου µας.  

Είναι όµως κοινή διαπίστωση πως σήµερα αποτελεί, επίσης, µεγάλη αναγκαιότητα η 
ανάπτυξη των σχέσεων της Οµοσπονδίας µας µε όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις της 
Ευρώπης, της Μεσογείου και ολόκληρου του κόσµου. Αυτή η αναγκαιότητα είναι προφανής 
από το γεγονός της προώθησης υπερεθνικών πολιτικών στα ζητήµατα της οικονοµίας, της 
εργασίας και της παιδείας, τόσο στην Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε 
ολόκληρο τον κόσµο (σε επίπεδο ΟΟΣΑ κ.λπ.). Πολιτικών που για την απόκρουση και 
ανατροπή τους απαιτείται η ευρύτερη συνεργασία των εργαζοµένων µέσα από τα συνδικάτα 
τους, σε πανευρωπαϊκή  και παγκόσµια κλίµακα. Και αυτό θα είναι περισσότερο αναγκαίο 
στο µέλλον. Όσο οι αποφάσεις θα λαµβάνονται όλο και περισσότερο σε υπερεθνικά όργανα 
και οργανισµούς, τόσο η αλληλεγγύη και η κοινή δράση των εργαζοµένων γενικά, αλλά και 
των εκπαιδευτικών ειδικότερα, µέσα από το οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα  θα 
καθίσταται «εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση. 

Επίσης, οφείλουµε να τονίσουµε πως η ΟΛΜΕ δεν µπορεί παρά να είναι παρούσα 
στα κοινωνικά κινήµατα που αναπτύσσουν τη δράση τους τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
µας, στην Ευρώπη αλλά και παγκόσµια, για την ανατροπή των πολιτικών της 
νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης.  

Παρόντες, επίσης, οφείλουµε να είµαστε τόσο στο παγκόσµιο αντιπολεµικό κίνηµα 
όσο και δηµοκρατικό κίνηµα για τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα  από 
φυλή, χρώµα, φύλο, ιδεολογία, αξιοποιώντας και συνεχίζοντας την πλούσια δράση της 
Οµοσπονδίας στα παραπάνω κινήµατα σε ολόκληρη την ιστορία της. 
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1. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Η ETUCE 
 
Η ΟΛΜΕ συµµετέχει εδώ και πολλά χρόνια στην ETUCE (European Trade Union 

Commitee for Education), που είναι η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία των Εκπαιδευτικών 
Οργανώσεων. Η ETUCE είναι ο θεσµικός «συνοµιλητής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Σχεδιάζει και υλοποιεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα,  είτε για τα εργασιακά ζητήµατα 
που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς (µισθοί, συντάξεις, εργασιακό άγχος και 
επαγγελµατική εξάντληση των εκπαιδευτικών, εκπαίδευση των  εκπαιδευτικών κ.ά.), είτε για 
εκπαιδευτικά θέµατα (όπως τη βία στα σχολεία, την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, 
τον κοινωνικό διάλογο στον τοµέα της εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και την από 
απόσταση εκπαίδευση κ.ά.). Πολλά από αυτά τα προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από την 
Ε.Ε. 

 
H Education International (Ε.Ι.)  
 
Η ΟΛΜΕ συµµετέχει, επίσης, στην Education International (Ε.Ι.), που είναι η 

∆ιεθνής Συνοµοσπονδία των Εκπαιδευτικών. 
H E.I. είναι µια δυναµική συνοµοσπονδία, που παίζει ένα σηµαντικό ρόλο διεθνώς, 

σε συνεργασία µε την UNESCO.  Έχει 394 εκπαιδευτικές οµοσπονδίες-µέλη από 171 χώρες 
και εθνότητες, καλύπτοντας 30 εκατοµµύρια µέλη (εκπαιδευτικούς και γενικά εργαζόµενους 
και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης). 

Πραγµατοποιεί συνέδριο κάθε 3 χρόνια, από το οποίο εκλέγεται και η Εκτελεστική 
Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι οµοσπονδίες από όλες τις ηπείρους. 
 

H Πανευρωπαϊκή δοµή της Education International 
 
Στο επίπεδο των διάφορων ηπείρων η Ε.Ι.  έχει δηµιουργήσει τµήµατα (δοµές) που 

λειτουργούν και ανεξάρτητα. Στην Ευρώπη έχει δηµιουργηθεί η Πανευρωπαϊκή ∆οµή της ΕΙ, 
η οποία καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
 Για να γίνει κατανοητό ποια είναι η διαφορά  της   ETUCE  από την Πανευρωπαϊκή 
∆οµή της Ε.Ι., αρκεί να σηµειώσουµε πως στην ETUCE συµµετέχουν οι Οµοσπονδίες των 
Εκπαιδευτικών από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης ΕΖΕΣ, συνολικά 
34. 
 Αντίθετα, στην Πανευρωπαϊκή ∆οµή της Education International (E.I.) συµµετέχουν 
Οµοσπονδίες από όλες τις χώρες της Ευρώπης. ∆ηλαδή, πιο απλά, η ETUCE  είναι ένα 
«υποσύνολο» της Πανευρωπαϊκής ∆οµής της Ε.Ι.  
 Η ETUCE και η Πανευρωπαϊκή ∆οµή της Education International λειτουργούν 
ουσιαστικά µαζί και παράλληλα. Τα όργανα των παραπάνω οργανώσεων (συνέδριο, 
εκτελεστική επιτροπή, γραφείο-προεδρείο) συνεδριάζουν ταυτόχρονα. Βέβαια, η κάθε 
οργάνωση λειτουργεί µε δική της γραµµατεία και µηχανισµό, αναπτύσσοντας παράλληλες 
και αλληλοσυµπληρούµενες δράσεις. 
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 Οι δοµές αυτές φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aνάδειξη  των οργάνων της ΕTUCE και της Ε.Ι. 
 
Στη διάρκεια του συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβρη του 2006 έγιναν οι 

εκλογές  για την ανάδειξη των νέων οργάνων της ΕTUCE και της Πανευρωπαϊκής δοµής της 
Ε.Ι., µε θητεία ως το ∆εκέµβρη του 2009. 
 Πρόεδρος  εκλέχτηκε ο Ronnie Smith από την Σκωτία και αντιπρόεδροι οι: Odile 
Cordelier  από την  SNES  (Γαλλία), Jorgen Lindholm  από το  Lararforbundet (Σουηδία), 
Galina Merkolova  από το  ESEUR (Ρωσία), Paul Bennet από το UCU (Βρεττανία),  Kounka 
Damianova από το SEB  (Βουλγαρία) και  Ultrih Thone από το GEW (Γερµανία). 

Γραµµατέας της ETUCE εκλέχτηκε ο   Martin Romer ( ∆ανία). 
 Εξελέγη, επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΤUCE και η Πανευρωπαϊκή 
Επιτροπή της Ε.Ι. (51 µέλη). Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους 
Οµοσπονδιών από όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
   

Εκτίµηση από τη συµµετοχή µας στην ETUCE και στην ΕΙ 
 
Η ΟΛΜΕ συµµετέχει  στις Γενικές Συνελεύσεις και τα Συνέδρια αυτών των  

οργανώσεων µε τους αντιπροσώπους που προβλέπονται µε βάση τα µέλη που δηλώνουµε. 
Συµµετέχουµε, επίσης, σε σεµινάρια, συνέδρια και ηµερίδες της ETUCE και της EI, όταν το 
θέµα τους αφορά το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών (µισθοί, συνθήκες εργασίας, 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ∆ΟΜΗΣ  Ε.Ι.     (κάθε 3 χρόνια) 
 
    415 αντιπρόσωποι 
    3.946 ψήφοι 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ETUCE 
 

316 αντιπρόσωποι 
2.879 ψήφοι

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Ι.                        (συνεδριάζουν 2 φορές το χρόνο) 
                                                     
 
Πρόεδρος 
Συντονιστής Ευρώπης Ε.Ι. 
6 Αντιπρόεδροι 
51 Μέλη από όλες τις χώρες 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ETUCE 
Πρόεδρος 
Γενικός  Γραµµατέας 
5 Αντιπρόεδροι 
34 Μέλη από όλες τις χώρες 
Ταµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ)  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ   ∆ΟΜΗΣ  Ε.Ι.     
                                                                   (συνεδριάζουν συχνά) 

 
Πρόεδρος 
Συντονιστής Ευρώπης Ε.Ι. 
6 Αντιπρόεδροι 

ΓΡΑΦΕΙΟ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ) ETUCE 
Πρόεδρος 
Γενικός  Γραµµατέας ETUCE 
5 Αντιπρόεδροι 
Ταµίας 



 4

συνταξιοδοτικά, υγιεινή και ασφάλεια εργασίας κ.λπ.), ζητήµατα εκπαίδευσης, κυρίως της 
δευτεροβάθµιας, δικαιωµάτων και γενικότερα σε θέµατα που έχει αναπτύξει δράση η ΟΛΜΕ 
και το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ (π.χ. αντιρατσιστική εκπαίδευση, ισότητα φύλων κ.λπ.). 
 Από την εµπειρία µας, λόγω της πολύχρονης  συµµετοχή µας στα όργανα και τις 
διαδικασίες της ETUCE και της EI, διαπιστώνουµε τα εξής: 

• Στην ΕTUCE επικρατούν περισσότερο συντηρητικές-διαχειριστικές αντιλήψεις. Η 
ETUCE, ειδικότερα, αποδέχεται το ρόλο της ως «θεσµικού συνοµιλητή» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στηρίζει την εξελισσόµενη διαδικασία της Λισσαβώνας και 
της Μπολώνια. Αποδέχεται βέβαια, µάλλον σε διακηρυκτικό επίπεδο, πως η 
εκπαίδευση είναι δηµόσιο αγαθό και αναφέρεται στην ανάγκη αύξησης της κρατικής 
χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης και στην οικονοµική, επαγγελµατική και 
επιστηµονική στήριξη των εκπαιδευτικών ως απαραίτητους  όρους για τη βελτίωση 
της δηµόσιας εκπαίδευσης. Συµµετέχει σε κινητοποιήσεις που οργανώνονται σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Συνοµοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES).  

• ∆ιαπιστώνουµε, επίσης, από τη συµµετοχή µας στα όργανα της ΕTUCE πως υπάρχει 
σοβαρό δηµοκρατικό έλλειµµα  σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες διαµόρφωσης και 
λήψης  των αποφάσεων Οι περισσότερες αποφάσεις λαµβάνονται από το προεδρείο-
γραφείο της οργάνωσης και όχι από την Εκτελεστική της Επιτροπή, στην οποία 
συµµετέχουν όλες οι χώρες, ή από συνέδρια και γενικές συνελεύσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό πως η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει µόνο δύο φορές το χρόνο 
και τις περισσότερες φορές βρίσκεται µπροστά σε τετελεσµένα και προσυµφωνηµένα 
κείµενα και θέσεις, για την αλλαγή των οποίων οι δυνατότητες είναι πολύ 
περιορισµένες.   

• Η Ε.Ι. εκτιµάµε πως βλέπει πιο «ανοικτά» τα θέµατα. Μη έχοντας άµεση εµπλοκή µε 
τις διαδικασίες της Ε.Ε. αντιµετωπίζει περισσότερο κριτικά  τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές που ασκούνται. Χαρακτηριστική είναι η κριτική στάση της στην 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στα πορίσµατα του διαγωνισµού της PISA, η 
συµµετοχή της οργάνωσης στις διαδικασίες του Παγκόσµιου Κοινωνικού Φόρουµ 
αλλά και τα ψηφίσµατα συµπαράστασης στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών  σε 
διάφορες χώρες του κόσµου.  

            Αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιούµε τις διεθνείς οργανώσεις 
και για την έµπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης σε περιόδους κινητοποιήσεων και για 
άσκηση διεθνούς πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Στην κατεύθυνση αυτή: 

• Είναι απαραίτητο να εργαστούµε για να δηµιουργηθούν οι όροι ουσιαστικότερης 
παρέµβασής µας στο επίπεδο αυτών των συνοµοσπονδιών, σε ό,τι αφορά θέσεις αλλά 
και δράσεις. Αυτό προϋποθέτει τη δική µας προσπάθεια για τη συνεννόηση µε εκείνα 
τα συνδικάτα-µέλη της ETUCE και της E.I. µε τα οποία οι θέσεις και οι προτάσεις 
µας συγκλίνουν.   

• Επίσης, µε την ευκαιρία αλλαγών που θα γίνουν στο καταστατικό της ΕTUCE και της 
Ε.Ι. (Πανευρωπαϊκή ∆οµή), η δική µας παρέµβαση πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση 
ουσιαστικού εκδηµοκρατισµού του, κυρίως σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων στα 
υπερεθνικά αυτά όργανα και την κατοχύρωση πιο ουσιαστικού ρόλου στις εθνικές 
οµοσπονδίες. 

 
Η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία WFTU-FISE (World Federation of Teachers’ Unions)  

 
Η άλλη παγκόσµια εκπαιδευτική συνοµοσπονδία, η WFTU-FISE, που στο παρελθόν 

συσπείρωνε τα συνδικάτα των σοσιαλιστικών χωρών και αυτών των τρίτου κόσµου, σήµερα 
αντικειµενικά έχει περιοριστεί σε εκπροσώπηση ορισµένων (κυρίως ασιατικών)  συνδικάτων 
εκπαίδευσης και έχει έδρα την Ινδία.  
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Παρ’ όλα αυτά, η ΟΛΜΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις θέσεις της WFTU-FISE 
µέσα από το περιοδικό και τα λοιπά δηµοσιεύµατά της, και προσπαθεί να συµµετέχει, όταν 
είναι δυνατό, στα συνέδριά της.  

Θεωρούµε πως είναι αναγκαίο το επόµενο διάστηµα να επιδιώξουµε µια στενότερη 
και σταθερή επαφή και συνεργασία και µε αυτή την συνοµοσπονδία. 

 
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΦΟΡΑ 
 
    α. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Φόρουµ (ΕΚΦ)  
    β. Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ (ΠΚΦ)  
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ΕΚΦ) αποτελεί έναν ανοικτό χώρο όπου 
οµάδες της κοινωνίας πολιτών καθώς και κινήµατα εναντίον του ιµπεριαλισµού και της 
νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης αγωνίζονται για τη δηµιουργία µιας 
κοινωνίας δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας µε κέντρο τον άνθρωπο. Συγκεντρώνονται 
για να συζητήσουν ιδέες µε δηµοκρατικό τρόπο, να διαµορφώσουν προτάσεις, να 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους ελεύθερα και να δηµιουργήσουν δίκτυα µε σκοπό να προβούν 
σε αποτελεσµατικές ενέργειες και παρεµβάσεις, υπέρ των σκοπών τους.  

Η ΟΛΜΕ συµµετείχε µε εκπροσώπους της από το ξεκίνηµα των διαδικασιών του 
ΕΚΦ. Με εξαίρεση το 2ο ΕΚΦ, που έγινε στο Παρίσι, συµµετείχαµε στα υπόλοιπα, στο 1ο 
στη Φλωρεντία και στο 3ο στο Λονδίνο. Επίσης, εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ συµµετείχαν στη 
µεγαλειώδη διαδήλωση στη Γένοβα. Παλαιότερα εκπρόσωποί µας συµµετείχαν και στις 
Ευρωδιαδηλώσεις. 
 Μετά το 3ο ΕΚΦ  η ΟΛΜΕ, µαζί µε άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις και κοινωνικά 
κινήµατα  από διάφορες χώρες της Ευρώπης, συνέβαλε στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου Εκπαίδευσης, που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΚΦ, αλλά και αυτόνοµα.  

Το ∆ίκτυο εξέδωσε 2 διακηρύξεις για την εκπαίδευση και οργάνωσε επίσης 2 
πανευρωπαϊκές εβδοµάδες δράσης για την εκπαίδευση. Πολύ σηµαντική ήταν η δράση του 
αλλά και η παρουσία του στις εργασίες του 4ου ΕΚΦ, στην Αθήνα, το Μάη του 2006. 
Οργάνωσε οκτώ σεµινάρια-συζητήσεις αλλά και τη Συνέλευση των Κινηµάτων της 
Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Εξέδωσε ένα πολύ σηµαντικό ντοκουµέντο µε περιεχόµενο τα 
προβλήµατα της εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρώπης. Στη Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου 
Εκπαίδευσης του 4ου ΕΚΦ συµµετείχαν εκπρόσωποι από 17 διαφορετικές χώρες και εθνότητες 
(όπως Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Αγγλία, Γερµανία, Βουλγαρία, Κουρδιστάν, 
Σερβία, Ρωσία, Ουκρανία, Βέλγιο, Αυστρία κ.ά.) και πάνω από 45 οργανώσεις, συνδικάτα, 
κοινωνικά κινήµατα, ινστιτούτα κ.λπ. Ο κατάλογος των χωρών αλλά και των οργανώσεων 
που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο Εκπαίδευσης συνεχώς διευρύνεται ενόψει και του 5ου ΕΚΦ. 

Βρισκόµαστε εφέτος µπροστά στην πραγµατοποίηση του 5ου ΕΚΦ, στο Μάλµο της 
Σουηδίας, από τις 17 έως τις 21 Σεπτεµβρίου 2008. Για την καλύτερη και συλλογικότερη 
προετοιµασία του οργανώνονται κάθε τρίµηνο προπαρασκευαστικές συναντήσεις, στις 
οποίες συµµετέχουµε µε εκπροσώπους µας. Οι προτάσεις που έχουµε καταθέσει για τα 
σεµινάρια-συζητήσεις κατά την διάρκεια του 5ου ΕΚΦ έχουν υιοθετηθεί. 

Συγκεκριµένα, οι συζητήσεις για την εκπαίδευση σχεδιάζεται να έχουν τα παρακάτω 
θέµατα: 

  
1. Το περιεχόµενο και οι αξίες του σχολείου που θέλουµε 
2. Κρυφή και φανερή ιδιωτικοποίηση (αποκέντρωση, διοίκηση (management) 

σχολείων,  αξιολόγηση, σύνδεση µισθού µε την απόδοση κ.ά.) - πώς να αγωνιστούµε 
για όλα αυτά  

3. Η αντίθεση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και πρακτικές στην εκπαίδευση που 
εφαρµόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο  
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4. Πώς να δηµιουργήσουµε ένα πανεκπαιδευτικό µέτωπο για να υπερασπιστούµε µια 
δηµόσια, δωρεάν, δηµοκρατική, ποιοτική, εκπαίδευση για όλους 

5. Η εκπαίδευση στην Ανατολική Ευρώπη 
 

Η Οµοσπονδία µας σε συνεργασία µε άλλα συνδικάτα και κινήµατα στην Ελλάδα θα 
οργανώσει το επόµενο διάστηµα τη µαζική συµµετοχή µας στις εργασίες του 5ου ΕΚΦ στη 
Σουηδία. 

Η ΟΛΜΕ συµµετείχε, επίσης, µε εκπροσώπους της και στο τελευταίο Παγκόσµιο 
Κοινωνικό Φόρουµ (ΠΚΦ), που  έγινε στην Κένυα και ιδιαίτερα στις συζητήσεις για την 
εκπαίδευση. Στο επόµενο ΠΚΦ, που θα πραγµατοποιηθεί στη Βραζιλία το Γενάρη του 2009, 
θα συµµετέχουµε περισσότερο ενεργά στις συζητήσεις για την εκπαίδευση, προσβλέποντας 
στη διεύρυνση των σχέσεών µας µε τα συνδικάτα εκπαιδευτικών και τα κινήµατα 
εκπαίδευσης και από τις χώρες της Λατινικής Αµερικής. 

Η οµοσπονδία µας, ακόµα, συµµετέχει µε εκπροσώπους της και σε άλλες 
αντιπαγκοσµιοποιητικές – αντικαπιταλιστικές πρωτοβουλίες και διοργανώσεις.  

Συµµετέχουµε, επίσης, σε διάφορες διεθνείς εκδηλώσεις είτε για έκφραση 
αλληλεγγύης σε συνδικάτα και λαούς (π.χ. συνάντηση συνδικάτων για αλληλεγγύη στην 
Κούβα) είτε σε εκδηλώσεις που ασχολούνται µε θεµατικές ενότητες (π.χ. συναντήσεις 
ενάντια στις φυλακίσεις και τα βασανιστήρια) που συνδέονται µε τα ενδιαφέροντα, τη δράση 
και τους στόχους της ΟΛΜΕ. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δράση και η συµµετοχή της ΟΛΜΕ στις πρωτοβουλίες 
και τα συνέδρια που οργανώνονται για την κατάργηση των «λευκών κελιών» στην Τουρκία, 
αλλά και στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι, άλλωστε, γνωστή η 
πρωτοβουλία µας για την ανέγερση ενός νηπιαγωγείου στην Παλαιστίνη µε χρήµατα που 
συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί µετά από σχετική καµπάνια της ΟΛΜΕ. 

 Σε όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες η συµµετοχή µας έχει την έννοια της ενεργού 
παρουσίας, αλληλοτροφοδότησης της εµπειρίας και ανταλλαγής απόψεων, αλλά και του 
συντονισµού ενεργειών και κινητοποιήσεων, εφόσον αυτές εγκρίνονται από τα όργανα της 
ΟΛΜΕ. 

 
γ. Μεσογειακό ∆ίκτυο Εκπαιδευτικών Οργανώσεων 
 

Η διαχειριστική αντίληψη που, κατά το µάλλον ή ήττον, χαρακτηρίζει πολλές 
διεθνείς οργανώσεις και η ανάγκη  να αναπτύξουµε πρωτοβουλίες για τη  στήριξη της 
δηµόσιας εκπαίδευσης απέναντι στις ισχυρές επιθέσεις ιδιωτικοποίησής της που  δέχεται σε 
πανευρωπαϊκό και διεθνές, ευρύτερα, επίπεδο µας ώθησαν  να διερευνήσουµε τη δυνατότητα 
δηµιουργίας ενός ριζοσπαστικού πόλου εκπαιδευτικών συνδικάτων. Ενός πόλου που θα 
παρεµβαίνει, εντός και εκτός των υπερεθνικών συνοµοσπονδιών, µε κοινές πρωτοβουλίες. 
Έτσι, από αναζητήσεις και συζητήσεις χρόνων ανάµεσα σε εκπροσώπους συνδικάτων που 
είχαν παρόµοιους προβληµατισµούς και πολιτικές ευαισθησίες προέκυψε η πρωτοβουλία για 
τη δηµιουργία του Μεσογειακού ∆ικτύου Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. 

Αυτή η πρωτοβουλία 14 εκπαιδευτικών οµοσπονδιών από 9 µεσογειακές χώρες, 
ανάµεσα σε αυτές και της ΟΛΜΕ, εκδηλώθηκε στις 10 -12-2007, στην Πάφο της Κύπρου, 
µε την πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση εκπροσώπων των ενώσεων εκπαιδευτικών 
από την περιοχή της Μεσογείου. Ήταν µια συνάντηση που επιδιώκουµε να αποδειχθεί 
σηµαντική. Στόχος της ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας ενός Μεσογειακού 
∆ικτύου (Φόρουµ) των Εκπαιδευτικών  Οργανώσεων πάνω σε µια κοινή ιδεολογική 
πλατφόρµα εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών δράσεων. 

Τα µεσογειακά συνδικάτα των εκπαιδευτικών συναντήθηκαν, όπως αναφέρεται και 
στην πρώτη κοινή τους διακήρυξη, για να υπογραµµίσουν «την ανάγκη για συζήτηση και 
συνεργασία µεταξύ των συνδικάτων και των εκπαιδευτικών της περιοχής, προκειµένου 
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να διακηρυχθεί πάλι ο ρόλος τους για την υπεράσπιση της εκπαίδευσης ως δηµόσιου αγαθού, 
ελεύθερου για όλους χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ενάντια σε εκείνες τις πολιτικές που 
διευρύνουν τις κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες στις σηµερινές κοινωνίες. Τα 
Συνδικάτα διακήρυξαν για µια ακόµη φορά την ανάγκη για υψηλότερες δηµόσιες δαπάνες 
για την εκπαίδευση και για µια καλύτερη θέση του εκπαιδευτικού, που µπορεί να επιτευχθεί 
µέσω των αξιοπρεπών µισθών και συντάξεων και µε σταθερή και µόνιµη εργασία. 

Οι  αντιπροσωπείες από τα συνδικάτα εκπαιδευτικών της Μεσογείου συµφώνησαν να 
εργαστούν από κοινού για την καθιέρωση του Μεσογειακού ∆ικτύου  των Εκπαιδευτικών.  

Η Προσωρινή Οργανωτική Επιτροπή, που αποτελείται από εννιά µέλη από 
διάφορα συνδικάτα, συναντήθηκε στις 10 Φλεβάρη στην Αθήνα, στα γραφεία της ΟΛΜΕ, 
για να προετοιµάσει την ηµερήσια διάταξη για την επόµενη (και ουσιαστικά την πρώτη 
επίσηµη) συνάντηση, που θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2008.  

Στη πρώτη συνάντηση στην Κύπρο συµµετείχαν εκπρόσωποι από την Αίγυπτο 
(GTU/ESR),  το Λίβανο (TSL και  LPESP), τη Μάλτα (MUT), την Κύπρο (ΟΕΛΜΕΚ – 
ΟΛΤΕΚ – ΠΟΕ∆ – KTOS - KTEOS), τη Σερβία (TUS),  την Ιταλία (FCL/CGIL), τη Γαλλία  
(SNES/FSU), την Ισπανία (STES-I  και  FECCOO) και την Ελλάδα (ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ) 

Στην επόµενη συνάντηση έχουν κληθεί να συµµετάσχουν εκπρόσωποι όλων των 
συνδικάτων εκπαιδευτικών από όλες τις χώρες της Μεσογείου.  

 Ελπίζουµε αυτό το δίκτυο να συµβάλει στην ανάληψη σηµαντικών πρωτοβουλιών 
για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα, ιδιαίτερα χρήσιµων και για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. 

Θεωρούµε πολύ σηµαντική αυτή την πρωτοβουλία, γιατί ανοίγει ακόµη ένα 
διεθνές παράθυρο συνεργασίας, αλλά και γιατί τα εκπαιδευτικά συνδικάτα στη Νότια 
Ευρώπη και στη  Μεσόγειο είναι πιο ριζοσπαστικά από αυτά της Κεντρικής και 
Βόρειας Ευρώπης. Είναι εφικτό, λοιπόν, µε την αναζήτηση µέσα από το Μεσογειακό 
∆ίκτυο κοινών σκοπών και στόχων, να αναπτύξουµε κοινές δράσεις και αντιστάσεις στις  
επιθέσεις που δέχεται η δηµόσια εκπαίδευση αλλά και ο κλάδος των εκπαιδευτικών. 
 
3. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ 
 

Παράλληλα, αναπτύσσουµε σταδιακά τις διµερείς επαφές της Οµοσπονδίας µας µε τα 
συνδικάτα εκπαιδευτικών κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής. Αυτό πρέπει το επόµενο διάστηµα  να γίνεται µε περισσότερο µεθοδικό τρόπο. 
Από όλες τις επαφές µας µε εκπαιδευτικά συνδικάτα έχουµε να µάθουµε πολλά για τα δικά 
τους προβλήµατα στην εκπαίδευση και τις εργασιακές σχέσεις και πώς αυτά τα 
αντιµετωπίζουν. Οι διµερείς σχέσεις βοηθούν εκτός των άλλων και στην καλύτερη 
παρέµβασή µας στις υπερεθνικές συνοµοσπονδίες και στην ανάληψη πρωτοβουλιών µαζί µε 
άλλους που θα προωθήσουν τις θέσεις της οµοσπονδίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Καταβάλλουµε, ήδη, προσπάθεια, για την προώθηση της συνεργασίας µας µε τις 
εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και τα κινήµατα στις µεσογειακές χώρες (ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ), τις βαλκανικές (ΣΕΡΒΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
FYROM, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ), της Μέσης Ανατολής (ΛΙΒΑΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, 
ΣΥΡΙΑ κ.ά.), τις Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες (ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ), της 
κεντρικής Ευρώπης (Αγγλία, Γερµανία κ.ά.) και της Λατινικής Αµερικής.  

Σε αυτή την κατεύθυνση µπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα βήµατα. 
 
3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

Είναι σηµαντικό ζήτηµα η εµπειρία που αποκτάται από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να γίνεται 
κτήµα ολόκληρου του κλάδου µας. Είναι, όµως, σηµαντικότερο να µεταφράζεται σε ορατά 
θετικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τους στόχους µας ως συνδικάτου:  ισχυρή δηµόσια 
εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί που αµείβονται σωστά και υποστηρίζονται επαρκώς  από την 
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πολιτεία στο  ιδιαίτερα απαιτητικό έργο τους. Παράλληλα, θέση µας είναι ότι έχει µεν πολύ 
µεγάλη σηµασία και για τα συνδικάτα, ιδιαίτερα στο σηµερινό «παγκοσµιοποιηµένο» 
περιβάλλον, η συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη πολύπλευρων διεθνών σχέσεων, δεν 
είναι όµως αυτοσκοπός.  

Μόνο στο πλαίσιο αυτό γίνεται απαραίτητη και νοµιµοποιείται ηθικά και πολιτικά η 
υποστήριξη των προσπαθειών και παρεµβάσεων   της οµοσπονδίας µας  σε διεθνές επίπεδο. 
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο προσπαθούµε να τοποθετούµε  τη δράση µας έχοντας 
διαµορφώσει, ήδη, στην ΟΛΜΕ τη στοιχειώδη υποδοµή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
µετάφρασης ξενόγλωσσων κειµένων, διακίνησης των δικών µας κειµένων µεταξύ των ξένων  
οργανώσεων και να καλύπτουµε τις  ανάγκες διερµηνείας. 

Με τις δυνατότητες που έχουµε σήµερα, δηµοσιεύουµε σταθερά στο ∆ελτίο της 
ΟΛΜΕ σύντοµα σηµειώµατα και περιλήψεις από την εικόνα που µας δίνουν οι εκπρόσωποί 
µας στα διεθνή συνέδρια και συναντήσεις. Στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ έχουµε καθιερώσει 
τον κόµβο «∆ιεθνείς Σχέσεις», στον οποίο αναρτώνται µεταφρασµένα κείµενα διεθνών και 
υπερεθνικών οργανώσεων. Πιστεύουµε ότι αυτά συµβάλλουν στην πληρέστερη ενηµέρωση 
των εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις άλλες 
χώρες και για τις θέσεις των αντίστοιχων συνδικάτων. 
  
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
. 
 

Είναι δεδοµένη πλέον η αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου και του κύρους της 
ΟΛΜΕ από όλες τις οµοσπονδίες της Ευρώπης. Και αυτό αποδεικνύεται από µια σειρά 
γεγονότων τα τελευταία χρόνια. Σε αρκετές περιπτώσεις κλήθηκαν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ 
ως κεντρικοί εισηγητές σε συνέδρια ξένων οµοσπονδιών ή σε άλλες εκδηλώσεις και οµιλίες 
(π.χ. στη Γαλλία, στην Τουρκία, στην Ιταλία).  Η Education International και η ETUCE δυο 
φορές µέσα στην τελευταία διετία εξέδωσαν ψηφίσµατα συµπαράστασης για τις  
κινητοποιήσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Οι αγώνες και οι διεκδικήσεις µας είναι πλέον 
γνωστές σε όλο τον κόσµο. Το περιοδικό της Ε.Ι. είχε δισέλιδο αφιέρωµα στις 
κινητοποιήσεις στην Ελλάδα κατά την περσινή χρονιά. Σηµειώνουµε, επίσης, τη συµµετοχή 
του Γ. Γραµµατέα της ETUCE στο 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ, στα Χανιά και την 
επιλογή της ΟΛΜΕ από την ETUCE, για να συµµετάσχει ως συνεισηγητής στο σεµινάριο 
και στο συνέδριο για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. 

Ακόµη, η δράση της ΟΛΜΕ είναι πρωταγωνιστική τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο 
∆ίκτυο Εκπαίδευσης του ΕΚΦ, όσο και στη δηµιουργία του Μεσογειακού ∆ικτύου 
Εκπαιδευτικών Οργανώσεων.  

Επειδή η ανάπτυξη των σχέσεων της ΟΛΜΕ µε υπερεθνικές εκπαιδευτικές 
οργανώσεις και η δράση µας µέσα στα κοινωνικά κινήµατα είναι σήµερα απαραίτητη όσο 
ποτέ, η συµµετοχή µας σε αυτά πρέπει να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί περισσότερο και 
σύµφωνα µε τους παραπάνω στόχους. 

 Η εµπειρία τους, η δράση και οι προτάσεις τους, αλλά και η γνώση των 
εκπαιδευτικών προβληµάτων κάθε χώρας µπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν στη δική µας 
δράση. Βεβαίως, η  εκπροσώπηση και ο βαθµός εµπλοκής  µας στις παραπάνω διαδικασίες 
είναι ζητήµατα που αποφασίζονται κάθε φορά από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ.  

 

 


