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E
l quart Fòrum Social Europeu es va tancar a
Atenes (del 4 al 7 de maig) amb una multitudi-
nària i colorada manifestació en què van

participar, segons totes les fonts, més de 100.000
persones. La laboriosa desfilada va paralitzar a
l’horabaixa del dissabte la capital grega. D'elles, unes
30.000 es varen involucrar en les activitats d'un Fòrum
Social innovador quant a la metodologia i amb
presència de nous països que se sumen a aquest
procés de debat i mobilització.

Seminaris autogestionats i absència de conferències
centrals varen suposar un nou repte per al comitè
organitzador que va comptar amb un espai privilegiat
a la vora de la Mediterrània.

A uns tretze quilòmetres d'Atenes, la participació es va
incrementar a mesura que s'acostava el cap de
setmana. Milers de grecs i d'europeus occidentals, però
també moltes persones vingudes de l'Est europeu, de
Turquia, de Rússia, que fins ara semblaven al marge
d'aquests grans esdeveniments de lluita contra el neo-
liberalisme en totes les seves facetes.

La vitalitat del país amfitrió, la calor de l'acollida i la
joventut de moltes de les persones participants varen
donar nous colors a aquesta edició del Fòrum, i
obriren perspectives de coordinació amb l'est europeu
i amb els països de la Mediterrània.

"...la bretxa social que s'engrandeix
cada dia, la pobresa i la precarietat

que amenaça cada cop a més
persones, la situació dels qui
arribena Europa fugint de la

misèria..."

La innovació tecnològica que va suposar la utilització
d'un nou sistema de traducció simultània a través de
la ràdio i l'enorme treball realitzat pels traductors de

Babel (era habitual que en cada seminari hi hagués
cinc llengües entre les quals cal destacar turc, rus,
àrab, castellà, italià, francès, anglès, alemany, a més
del grec...) varen permetre intercanvis perquè
poguéssim comprendre les realitats, preocupacions i
lluites en aquests pobles.

L'organització del Fòrum va subvencionar en molts
casos persones procedents dels esmentats països i pot
considerar-se un èxit l'elecció d'Atenes com a capital
de la lluita europea contra el neoliberalisme.

Els continguts dels debats -que en molts casos varen
sobrepassar l'òptica europea per obrir-se a la realitat
africana i americana- varen posar en relleu els
problemes comuns de la Humanitat: la bretxa social
que s'engrandeix cada dia, la pobresa i la precarietat
que amenaça cada cop a més persones, la situació
dels qui arriben a Europa fugint de la misèria, de la
guerra o de la persecució per caure molts cops en una
no ciutadania, en la negació dels drets que tots els
éssers humans hauríem de tenir.

La privatització dels serveis públics, la mercantilització
dels que haurien de ser drets de totes les persones,
els atacs que organismes com el Banc Mundial i el
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Fons Monetari Internacional, estan duent a terme són
comuns a països tan allunyats geogràficament com el
Regne Unit i Turquia o les antigues repúbliques
soviètiques, amb Rússia al davant. Als seminaris es
varen fer patents les estratègies de les corporacions
internacionals i l'aliança amb bona part dels governs
per imposar la lògica del mercat salvatge i de l'exclusió
com a salvaguarda dels seus interessos econòmics.
Situacions com la de Turquia, on la repressió contra
els moviments socials i contra els sindicats de treballa-
dors es cobren sovint vides. La situació de pobles
sense estat com els kurds a qui se'ls nega fins i tot la
possibilitat de parlar i d'aprendre la seva pròpia
llengua, la solidaritat amb el poble palestí, present en
el cor d'aquest Fòrum al costat del martiritzat poble
iraquià s'acompanyava d'una forta campanya de
solidaritat enfront de les possibles agressions contra
Iran, acusat d'enriquir urani mentre Israel bombardeja
impunement població civil i incompleix totes les
resolucions de l'ONU.

L'anàlisi del que succeeix en l'Europa dels 25 va
coincidir en la majoria dels seminaris: la Comissió
Europea a través de l'anomenada estratègia de
Lisboa està intentant posar en pràctica una política
de privatització dels serveis públics (vegi's la nova
redacció de la directiva Bolkestein) i afavorint la
precarietat laboral -com a mostra, el botó de la
reforma laboral a l'Estat espanyol pactada per CCOO
i UGT- sense cap enrojolament, l'exclusió social -a
través de diverses lleis contra les persones
immigrants- per no parlar de les tendències que
pretenen convertir l'educació en una mercaderia a
l'abast de qui pugui pagar-se-la.

Cal assenyalar, no obstant això, la presència al fòrum
d'organitzacions sindicals europees que almenys
intenten oposar-se a aquestes polítiques, com és el
cas d'alguns grans sindicats italians o francesos, per
exemple, que han vengut participant fortament en els
processos de lluites que han acabat amb el famós
Contrat de Première Embauche amb massives mani-
festacions.

"...celebrar en distints països
desenes d'actes per rebutjar la 

privatització dels sistemes públics
d'ensenyament i la mercantilització

de l'educació."

El fòrum ha mostrat nombroses iniciatives de
resistència enfront de l'agressió neoliberal i el que és
encara millor, s'han posat les bases per a una
amplíssima coordinació europea, per exemple, en
defensa dels serveis públics.

La crida de la multitudinària assemblea de moviments
socials celebrada el diumenge dia 7 va mostrar a les
clares que aquesta una altra Europa és possible: més
de 1.000 persones, un nombre que no s'aconseguia
des del primer fòrum a Florència, es varen
comprometre a promoure noves trobades i mobilitza-
cions entorn de la defensa dels serveis públics, enfront
de l'agressió que l'Acord General per al Comerç de
Serveis d'una banda i iniciatives com la nova versió de
la Directiva Bolkestein poden suposar.

Experiències com la coordinació dels treballadors dels
ports europeus, que varen obligar la Comissió a retirar
la directiva que concernia a la liberalització del seu
sector, mostren que, si coordinam les nostres lluites,
és possible fer cedir aquest govern europeu en
matèries tan sensibles com la dels serveis públics.

La Xarxa Europea d'Educació es consolida i
amplia el seu camp d'acció

Durant el curs passat i a proposta de la Xarxa Europea
d'Educació en què STES-i ha vengut jugant un paper
fonamental, es varen celebrar en distints països
desenes d'actes per rebutjar la privatització dels
sistemes públics d'ensenyament i la mercantilització
de l'educació. La Setmana europea de mobilització va
ser un primer acte d'aquesta coordinació europea que
pretén fer front a l'estratègia coordinada per part de
la Comissió i duita a terme pels governs europeus.



PISSARRA setembre / octubre 22000066

58

Per primera vegada en un Fòrum Social Europeu,
aquesta xarxa, formada per sindicats, campanyes i
moviments estudiantils i socials vinculats a l'educació,
organitzàrem conjuntament vuit seminaris i una
nombrosa assemblea en què es va aprovar un nou
manifest, intentant recollir les sensibilitats dels nostres
companys de l'est i el sud d'Europa i noves mobilitza-
cions donada la situació -sospitosament semblant des
de Rússia fins a França- que travessen els sistemes
educatius.  El desmantellament de la xarxa pública, el
foment dels quasi mercats (subvencions a l'ensenya-
ment privat, confessional o no) la negativa dels drets
a la població immigrant... és moneda comuna en la
majoria de països presents.

Per això s'està propiciant un intercanvi d'informació,
una resposta coordinada, i una unificació de les lluites
amb les d'estudiants que s'oposen al procés de
Bolonya (la universitat al servei de l'empresa,
gestionada amb criteris mercantils i per a qui pugui
pagar-la)... Es tracta sens dubte d'una passa impor-
tantíssima per canalitzar les sensibilitats majoritàries
oposades a aquests processos de mercantilització de
l'ensenyament -a la Xarxa hi figuren els sindicats de
docents més representatius a França, Regne Unit,
Itàlia, Grècia o Turquia, a banda dels STES, segon
sindicat a l'Estat espanyol- i per canalitzar les
estratègies destinades a aturar aquestes tendències
en tot el continent.

De moment, el novembre es realitzarà una nova
Setmana d'Acció per recordar als nostres respectius
governs estatals i europeus que l'educació no està en
venda, i que es tracta d'un dret fonamental que no pot
estar supeditat a l'economia i a la competitivitat, tal
com es recull en l'estratègia de Lisboa, que els
governs estan seguint estrictament.

"...motor per al contacte i la unitat
d'acció en una Europa gran i
diversa que es resistirà unida
enfront dels qui volen que els

nostres drets cotitzin en borsa."

Respecte als seminaris, STES-intersindical va
participar amb dues ponències: "Polítiques europees
educatives en relació amb immigració, multiculturalis-
me i cooperació amb països en vies de desenvolupa-
ment" -en què la nostra companya Beatriz Quirós va

explicar la nostra visió del projecte de canvi de Deute
per Educació; "Neoliberalisme i exclusió social en
l'educació: minories, alumnat amb necessitats
especials o desavantatges socials; llengua materna i
educació, llengües estrangeres", en la qual el nostre
company Domingo Ortolá va centrar la seva
intervenció en la necessitat de promoure el
coneixement de les llengües específiques de cada
territori en un seminari on es va suscitar també un ric
debat a propòsit dels criteris que regeixen a l'hora de
promoure el coneixement i difusió de les llengües
estrangeres. Finalment, Justo López Cirugeda va dur a
terme en nom dels STES-i la coordinació del seminari
"Condicions de treball: salaris, precarització i flexibili-
tat dels/de les treballadors/es d'educació a Europa",
on va participar com a ponent Rosa Cañadell en repre-
sentació d'USTEC-STES. En aquest seminari es va
posar de manifest el vincle evident entre precarització
de les condicions laborals dels docents i privatització
de l'ensenyament. En general, els seminaris varen
complir el seu objectiu de marc per a intercanvi d'in-
formació i reflexió i motor per al contacte i la unitat
d'acció en una Europa gran i diversa que es resistirà
unida enfront dels qui volen que els nostres drets
cotitzin en borsa. �


