Κάλεσμα για συμμετοχή στην VI Διεθνή Συνάντηση για την
“Οικονομία των εργαζομένων”

Μπουένος Άιρες / Πιγουέ, Αργεντινή,
30 Αυγούστου- 2 Σεπτεμβρίου, 2017
Η VI Διεθνές Συνάντηση για την ”Οικονομία των Εργαζομένων” θα
διεξαχθεί στην Αργεντινή από τις 30 Αυγούστου ως τις 2 Σεπτεμβρίου του
2017. Καλούμε να συμμετέχουν στη νέα αυτή διοργάνωση της Διεθνούς
Συνάντησης, τους εργαζομένους ανακτημένων και συνεργατικών
επιχειρήσεων, συνεταιρισμούς,
κοινωνικές και λαϊκές οργανώσεις,
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται να
ασχοληθούν ή που ασχολούνται ήδη με τις πρακτικές της αυτοδιαχείρισης
και το σχέδιο μιας νέας οικονομίας των εργαζομένων. Η έναρξη θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη του Μπουένος Άιρες, στο ανακτημένο,
αυτοδιαχειριζόμενο ξενοδοχείο Bauen (του οποίου οι εργαζόμενοι σήμερα
απειλούνται με έξωση από τα δικαστήρια και την και την κυβέρνηση της
Αργεντινής), και θα συνεχιστεί (η Συνάντηση) στις εγκαταστάσεις του
Συνεταιρισμού
Υφαντουργίας
ανακτημένο
και
αυτοδιαχειριζόμενο
εργοστάσιο που βρίσκεται στην επαρχία Pigüé, (Πιγουέ) του Μπουένος
Άιρες.
Αυτή η νέα διοργάνωση της Συνάντησής μας, η έκτη κατά σειράν,
συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την πρώτη πρόσκληση του
Προγράμματος “Ανοιχτή Πανεπιστημιακή Σχολή” που υλοποίησε η Σχολή
Φιλοσοφίας και Γραμμάτων του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες, τον
Ιούλιο του 2007. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και πάλι
στο Μπουένος Άιρες (2009), το Μεξικό (2011), τη Βραζιλία (Joao Pessoa,
2013) και τη Βενεζουέλα (Punto Fijo, 2015), και από το 2014 ξεκίνησαν οι
περιφερειακές συναντήσεις στη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, τη Βόρεια
Αμερική και την Κεντρική Αμερική. Οι τελευταίες έγιναν τον Οκτώβριο και
το Νοέμβριο του 2016 με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 30
χώρες.
Η νέα αυτή Συνάντηση θα διεξαχθεί σε μια ειδική συγκυρία στην οποία η
οικονομία των εργαζομένων, βασισμένη στην αυτοδιαχείριση, όλο και
περισσότερο εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση στον άγριο καπιταλισμό που
εξαναγκάζει την πλειοψηφία των ανθρώπων σε εκμετάλλευση, ανασφάλεια
και ανεργία και εξαπολύει πολέμους, επιβάλει διακρίσεις και προκαλεί
καταστροφές σε ολόκληρο το πλανήτη. Η έδρα της VI Συνάντησης είναι η
Αργεντινή, που έχει μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες στην αυτοδιαχείριση

και την ανάκτηση επιχειρήσεων από τους εργαζομένους και αντιμετωπίζει
ένα νέο στάδιο νεοφιλελευθερισμού. Από εδώ καλούμε σε συμμετοχή σε
αυτή τη νέα διοργάνωση, η οποία θα συμπυκνώσει τις συζητήσεις που
έχουν γίνει στις τρεις περιφερειακές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν
πρόσφατα, όπως και στις προηγούμενες συναντήσεις, με στόχο να ενισχυθεί
και να διευρυνθεί ο διάλογος η οργάνωση.
Από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή έχουμε ορίσει ότι, εκτός από τις
συνεδρίες που θα ξεκινήσουν στις 30 Αυγούστου, θα προηγηθεί μια
εβδομάδα με δραστηριοτήτες και επισκέψεις σε κοινωνικές οργανώσεις και
ανακτημένες επιχειρήσεις στο Μπουένος Άιρες. Η οργανωτική επιτροπή θα
εξασφαλίσει τον τρόπο μεταφοράς των συμμετεχόντων από την
πρωτεύουσα της Αργεντινής στην πόλη Pigüé όπου θα πραγματοποιηθεί το
μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης, και που ήδη φιλοξένησε την 1 η
Περιφερειακή Νοτιοαμερικάνικη Συνάντηση τον Οκτώβριο του 2014. Η
ατζέντα αυτών των δραστηριοτήτων θα δοθεί από τον Ιούνιο.
Άξονες των συζητήσεων της VI Διεθνές Συνάντησης «Η Οικονομία
των Εργαζομένων»
Κάθε άξονας είναι μια κατευθυντήρια πρόταση των θεμάτων για συζήτηση
που θα διεξαχθούν στη Συνάντηση και ένα σημείο αναφοράς για την
οργάνωση του προγράμματος που θα βασιστούν στις προτάσεις που θα
υποβληθούν, έργο που θα αναλάβει η τοπική και διεθνής οργανωτική
επιτροπή.
Βασικοί άξονες:
1. Πολιτική και οικονομική ανάλυση της κρίσης του παγκόσμιου
καπιταλισμού
2. Η αυτοδιαχείριση ως πρακτική και ως σχεδίου εναλλακτικής
λύσης.
3. Οι προκλήσεις του συνδικαλισμού και άλλων μορφών οργάνωσης
των εργαζομένων μισθωτών στο παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο
καπιταλισμό.
4. Επισφαλής και αδήλωτη εργασία: αποκλεισμός, ένταξη ή
αναδιατύπωση των μορφών εργασίας στον παγκόσμιο καπιταλισμό;
5. Η Οικονομία των εργαζομένων από τη οπτική των δύο φύλων
6. Διάρθρωση και ενοποίηση της οικονομίας των εργαζομένων
7. Κράτος και δημόσια πολιτική στην οικονομία των εργαζομένων
8. Λαϊκή εκπαίδευση και παραγωγή της γνώσης στην οικονομία των
εργαζομένων
Προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων των ομιλιών:
Υποβολή περιλήψεων: 16/6

Αποδοχή των περιλήψεων: 3/7
Παρουσίαση ολοκληρωμένων εισηγήσεων 30/7
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε μία περίληψη που δεν θα
υπερβαίνει τη μία σελίδα. Συνιστάται κάθε πρόταση να συνοδεύεται από
μια υπόδειξη, σε ποιον δηλαδή άξονα, η πρόταση αυτή θα πρέπει να
ενταχθεί. Εάν εγκριθεί η πρόταση, η ομιλία θα πρέπει να είναι το πολύ 15
σελίδων με γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial 12, 1.5 διάστημα. Η
ομιλίες που θα έχουν εγκρίθεί θα αναιβαστούν σε μια ιστοσελίδα πριν από
τη Συνάντηση. Για την παρουσίαση των ομιλιών σε άλλες μορφές
επικοινωνήστε με την οργάνωση.
Προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων εργαστηρίων, παρουσιάσεις
βιβλίων και περιοδικών και οπτικοακουστικών:
Παρουσίαση: 16/6
Αποδοχή: 3/7
Στην περίπτωση των παρουσιάσεων εργαστηρίων, θα πρέπει να βασίζονται
στους προαναφερθέντες άξονες, όσον αφορά τη θεματική, τη μεθοδολογία,
τους συμμετέχοντες.Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν για την
καταλληλότητα και τη διαθεσιμότητα του χώρου στη Συνάντησή.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πρόγραμμα Ανοικτή Πανεπιστημιακή Σχολή της Σχολής Φιλοσοφίας
και Γραμμάτων του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες
www.recuperadasdoc.com.ar. και
Εργατικός Συνεταιρισμός Υφασμάτων στο Πιγουέ,
(www.textilespigue.com.ar).
Επικοινωνία: centrodoc@gmail.com και
sextoencuentrointernacional@gmail.com

Οργανωτική Επιτροπή της VI Διεθνές Συνάντησης «Η Οικονομία
των Εργαζομένων»
Αργεντινή:
-“Πρόγραμμα Ανοικτή Πανεπιστημιακή Σχολή” της Σχολής Φιλοσοφίας και
Γραμμάτων του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες
-Εργατικός Συνεταιρισμός Υφασμάτων στο Πιγουέ, (προάστιο του Μπουένος
Άιρες)
-Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Συνεταιρισμών για μια άλλη οικονομία
(Μπουένος Άιρες)
-Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Συνεταιρισμών της Αργεντινής
-Ένωση Εργατικών Συνεταιρισμών της Δημοκρατίας της Αργεντινής

-Συνεταιριστικό Δίκτυο Γραφικών Τεχνών
-Συνεταιρισμός 19 Δεκεμβρίου, Συνεταιρισμός Εστιατορίων”Los
Chanchitos”.
-Συνεταιρισμός “Η Κατσαρόλα»
-Οίκος των Εργατών (Κόρδοβα).
-Συνεταιριστικό Σχέδιο Coopar; (Αυτοδιαχειριζόμενη επιχείρηση)
-IDELCOOP-Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη διδασκαλία του συνεταιριστικού
ιδεώδους και των εφαρμογών του
-Πρόγραμμα για τις σχέσεις κεφαλαίου και εργασίας, του κέντρου ερευνών
και σπουδών για τον πολιτισμό και την κοινωνία,
του Εθνικού
Πανεπιστημίου της Κόρδοβα
-Πρόγραμμα σπουδών για τις εργασιακές σχέσεις του Εθνικού
Πανεπιστημίου Arturo Jauretche.
-Ινστιτούτο Ανθρωπολογικών Επιστημών της Σχολής Φιλοσοφίας και
Γραμμάτων του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες.
-Δίκτυο Τεχνολογιών για την Κοινωνική Ένταξη στην Αργεντινή, του
Εθνικού Πανεπιστημίου του Κίλμες.
-INCLUIR, Ινστιτούτο για την Κοινωνική ΄Ένταξη και την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη της του ανθρώπου
-Τομέας για τις ανακτημένες Επιχειρήσεις του Εθνικού Πανεπιστημίου της
Λα Πλάτα
-"Floreal Gorini", Πολιτιστικό Κέντρο για τη διάδοση του Συνεργατισμού
-Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Διαχείρισης τοπικών και περιφερειακών
δομών, του Εθνικού Πανεπιστημίου του Σαν Μαρτίν
-Grupo Alavío, Ομάδα παραγωγής τηλεοπτικού υλικού (βίντεο, ταινίες, σπότ
κ.α)

Άλλες οργανώσεις που συμμετέχουν στην Διεθνή Επιτροπή (έχουν
δηλώσει μέχρι αυτή τη στιγμή):
Ιταλία:
-Ανακτημένα Αυτοδιαχειριζόμενα Εργοστάσια RiMaflow και Οficine Zero
Γαλλία:
-Ένωση για την Αυτοδιαχείριση.
-Συνδικαλιστική Ένωση Αλληλέγγυων
Καναδάς:
-Κέντρο για την Διδασκαλία, την Κοινωνική Οικονομία και την Εργασία του
Πανεπιστημίου του Τορόντο
-Συμβούλιο Εργαζόμενων στο Αεροδρόμιο του Τορόντο.
Βραζιλία:

-Δίκτυο Τεχνολογίας για την Κοινωνική Ένταξη στη Βραζιλία, του
Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Παραϊμπα
-Κέντρο Τεχνικής Αλληλεγγύης (SOLTEC/UFRJ)),
-Ερευνητική ομάδα για τις ανακτημένες από τους Εργαζόμενους
Επιχειρήσεις Ομάδα Grupo s (GEPERT/UFRJ);
-Κατειλημμένο Εργοστάσιο Flaskó;
-Ερευνητική Ομάδα για τις Οργανώσεις και τη Δημοκρατία (UNESP - Marília)
Κολομβία:
-ÚNETE, Εθνική Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Κράτος, τις Δημόσιες
Υπηρεσίες και την Αυτοδιοίκηση,
Βενεζουέλα:
-Σοσιαλιστική Κολεκτίβα José Piuo Tamayo και Επιχείρηση Κοινωνικής
Ιδιοκτησίας με εργατικό έλεγχο, που βρίσκεται στο Μπαρκισιμέτο
(Βενεζουέλα)
-Εθνικό Κίνημα για τον Εργατικό Έλεγχο.
-Αγωνιστική Πλατφόρμα των Σοσιαλιστικών Συμβουλίων των Εργατών
-Κίνημα ”Ενωθείτε”.
Μεξικό:
-Θεματικές Σπουδών για την Εργασία και Τμήμα Κοινωνικών Σχέσεων του
Αυτόνομου Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου -Xochimilco;
-Συλλογικότητα των Συνεταιρισμών της νέας οργάνωσης των
εργαζομένων.
-Εθνικός Συντονισμός των Πανεπιστημιακών Συνδικάτων.
-Έρευνα και Πολιτισμός (CNSUESIC);
-Συνδικάτο Εργαζομένων στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Chapingo
(STAUACH).
-Κέντρο για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη στο San Miguel de Allende.(Μεξικό)
Ουρουγουάη:
-Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης στις διαδικασίες της
αυτοδιαχείρισης: Θεματικό Δίκτυο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία, του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ουρουγουάης.
-Εθνική Ένωση Ανακτημένων από τους Εργάτες Επιχειρήσεων.
-Ομοσπονδία Παραγωγικών Συνεταιρισμών της Ουρουγουάης (ANERT).
-Ινστιτούτο Cuesta Duarte, Χώρος αυτοδιαχείρισης και πολύπλευρης
συνδικαλιστικής
δράσης
των
Εργαζομένων
Εθνική
Συνδιάσκεψη
Εργαζομένων (PIT CNT).
-Ουρουγουανή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών για την Κατοικία και την
Αλληλοβοήθεια. (FUCVAM).
-Εθνικός Συντονισμός για την Αλληλέγγυα Οικονομία
Ελλάδα
-ΒΙΟ.ΜΕ-Ανακτημένο Εργοστάσιο
-Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής
-Παγκάκι Συνεταιρισμός
Σερβία
-Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Έρευνας, της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου
Κίνα:
Δίκτυο Εργαζομένων Γυναικών Κίνας
Διεθνή: Workerscontrol.net

