Εισαγωγικό Σημείωμα: Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτική
παρουσίαση της διάσκεψης
της Ελληνικής Επιτροπής Μ.Κ.Ο. για την
ανάπτυξη που συνδιοργάνωσε και παρακολούθησε η Γ. Γραμματέας της
ΠΕΚΑΔΕ κα Άννα Μαρτίνου ως σύνεδρος / μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής
Επιτροπής και ως εισηγήτρια/συντονίστρια της τελευταίας συνεδρίας.

Άννα Μαρτίνου

Το μέλλον της Ευρώπης στα χέρια των πολιτών της
Διάσκεψη της Ελληνικής Επιτροπής Μ.Κ.Ο. για την ανάπτυξη στα πλαίσια
της Ελληνικής Προεδρίας
Θεσσαλονίκη 6 & 7 Ιουνίου 2003,
Αμφιθέατρο Τραπέζης Πειραιώς
Η διάσκεψη που διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή για την ανάπτυξη
στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στόχευε κυρίως στην ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών για τις μεταρρυθμίσεις που μελετά
η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στις ευθύνες και δεσμεύσεις της τόσο έναντι
της διεθνούς κοινότητας όσο και απέναντι στους λαούς του αναπτυσσόμενου
κόσμου.
Κατά την έναρξη των εργασιών το πλαίσιο του προβληματισμού έθεσε η
Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής της διάσκεψης κ. Ηλέκτρα
Γεωργούλα.
Ακολούθησαν
τοποθετήσεις
από
εκπροσώπους
της
Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας των Μ.Κ.Ο. των χωρών - μελών για την ανάπτυξη
(CONCORD Chair, Mr Frans Polman), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Director,
Mr Fransesco de Angelis) και τον εκπρόσωπο του Έλληνα Υπουργού
Εξωτερικών κου Γεωργίου Παπανδρέου, π. Πρεύσβη κ. Γεώργιο Φιλιππαίο.
Οι τέσσερις βασικοί άξονες που απασχόλησαν τους συνέδρους ήταν: 1) «Ο
ρόλος της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή», 2) «Η αντιμετώπιση της φτώχειας»,
3) «Το μέλλον της Αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
και 4) «Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών του Βορρά και του Νότου
στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαίκής Ένωσης». Οι εισηγήσεις
εμπλουτίστηκαν με τον προβληματισμό επιφανών ακαδημαϊκών &
πανεπιστημιακών δασκάλων (καθ. Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου, καθ.
Ιωάννης Κουκιάδης, καθ. Λούκα Κατσέλη, καθ. Babu Mathew, αν. καθ.
Αστέρης Χουλιάρας), ειδικών επιστημόνων (Δρ Χρήστος Καφάσης (ΚΕΣΣΑ
«Δήμητρα»), Dr Ralf Leiteritz (Overseas Development Institute, U.K.) και
εκπροσώπων Μ.Κ.Ο. {(Άρτεμις Καλαβάνου Γ. Γραμματέας Ελληνικής
Επιτροπής (ΧΕΝ, Ελλάδα), Ziad Samad Abdel (Αραβική Συνομοσπονδία

Μ.Κ.Ο.) Kumi Naidoo (Civicus, Νότια Αφρική), Howard Mollett (Bond, UK),
Ιφιγένεια Γεωργίου-Kaizer (Κίνηση Πολιτικού Εκσυγχρονισμού, Κύπρος),
Per Bo (μέλος Δ.Σ. Ανωτάτου Συνδικαλιστικού Συμβουλίου, Δανία), Νίκος
Πιτσούλης (ΚΕΣΣΑ «Δήμητρα»)}, ενώ μετά από κάθε θεματική ενότητα
ακολουθούσε ένας κύκλος ερωτήσεων και δευτερολογιών τόσο από τους
κυρίως εισηγητές όσο και από τους υπόλοιπους συνέδρους. Rapporteur όλων
των συνεδριάσεων ήταν η κα Ελένη Κύρου.
Σε ό,τι αφορά στο ρόλο της εκπαίδευσης τυπικής, μη τυπικής ή/και άτυπης
για την ανάπτυξη (development education) τοποθετήθηκε η κα Μαρτίνου με
την ιδιότητα της υπεύθυνης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στη σχολική
Εκπαίδευση επί σειρά ετών. Η κα Μαρτίνου έχοντας την ευθύνη της τελικής
συνεδρίας και την κατηγοριοποίηση των βασικών ερωτημάτων και
προβληματισμών της διάσκεψης θεώρησε την εκπαίδευση/επιμόρφωση
/κατάρτιση κάθε μορφής και τύπου και προς κάθε δυνατό αποδέκτη ως τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών
σε αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτό το σκεπτικό και χρησιμοποιώντας την
τεχνική του παιχνιδιού ρόλων (role playing) χώρισε τους συνέδρους σε
τέσσερις ομάδες εργασίας με μια θεματική ενότητα ανά ομάδα προκειμένου
να κωδικοποιηθούν οι προτάσεις της διάσκεψης με «bottom up» - «από κάτω
προς τα επάνω» διαδικασίες.
Ακολούθησε η παρουσίαση των προτάσεων των τεσσάρων ομάδων εργασίας
στην ολομέλεια. Την πρώτη ομάδα για «το ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή
σκηνή», εκπροσώπησε η και Ιφιγένεια Γεωργίου, τη δεύτερη για την
«αντιμετώπιση της φτώχειας» η κα Άρτεμις Καλαβάνου, την τρίτη για «το
μέλλον της Αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» η κα
Ελένη Κύρου και την τέταρτη για τη «συμμετοχή της κοινωνίας των
πολιτών του Βορρά και του Νότου στην αναπτυξιακή πολιτική της
Ευρωπαίκής Ένωσης» η κα Ηλέκτρα Γεωργούλα. Η τελευταία ως Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής έκανε και το κλείσμο των εργασιών της κατά
γενική ομολογία επιτυχούς αυτής διάσκεψης που έθεσε τους άξονες για ένα
τεκμηριωμένο κοινωνικό και πολιτικό διάλογο στα ζητήματα της
αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρώπης*.
Ακολούθησε μια σεμνή τελετή κατά την οποία η Πρόεδρος της Ελληνικής
Επιτροπής για την Ανάπτυξη κα Γεωργούλα, ο κος Χρηστίδης (Δ/ντής, Γαία)
και ο κος Σταυρόπουλος (Πρόεδρος, Γαία) απένειμαν αναμνηστικά βραβεία
από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Γραφείο Βορρά/Νότου) στα σχολεία του
Νομού Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή τους στην παγκόσμια εδβομάδα
«Ένας Αειφόρος Κόσμος». Στο ίδιο πλαίσιο βραβεύτηκαν με βραβείο του
Συμβουλίου της Ευρώπης και οι τρεις εκπαιδευτικοί (Μαρτίνου Άννα ΠΕ6,
Δ/ντρια, Βυθούλκας Διονύσιος ΠΕ2 και Σπανουδάκη Άννα ΠΕ8) καθώς και
οι δεκαεπτά μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας για το
καινοτόμο παιδαγωγικό υλικό/δρώμενο στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
εκπαίδευσης: «Εμείς κι αυτοί....όλη η ΓΗ».
* Σημείωση: (Τα πρακτικά της διάσκεψης και οι κωδικοποιημένες προτάσεις
εκδόθηκαν σε τόμο από την Οργανωτική Επιτροπή της Διάσκεψης).

