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I Ιστορικό
Η Διεθνής Συνάντηση για την “Οικονομία των Εργατών και των
εργατριών” πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 2007, με σκοπό
να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου ανάμεσα στους/στις εργάτες/ριες,
τους αγωνιστές στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, τους
διανοούμενους και τους ακαδημαϊκούς σχετικά με τα προβλήματα και
τις δυνατότητες αυτού που ονομάζουμε “Οικονομία των Εργατών και
των εργατριών”, η οποία στηρίζεται στην αυτοδιαχείριση και στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των λαών, που
ζουν από την εργασία τους στο πλαίσιο των σημερινών συνθηκών του
παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Στη Συνάντηση αυτή συζητούνται
οι εμπειρίες της αυτοδιαχείρισης που προέρχονται από τους λαούς της
Λατινικής Αμερικής, όπως είναι οι ανακτημένες επιχειρήσεις στην
Αργεντινή, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία ή το Μεξικό, τα
συνεταιριστικά κινήματα των εργαζομένων στις αστικές και αγροτικές
περιοχές, οι εμπειρίες από τον εργατικό έλεγχο και τη συνδιαχείριση
στη Μπολιβαριανή Βενεζουέλα, η αλληλέγγυα οικονομία, οι κοινωνικοί,
τοπικοί και άλλοι αγώνες για την αυτοοργάνωση της εργασίας και την
αυτοδιαχείριση της οικονομίας, εμπειρίες που διαμορφώνουν τους
άξονες του διαλόγου στις Συναντήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο η επίθεση
του κεφαλαίου οδήγησε στο κλείσιμο επιχειρήσεων, στην αύξηση της
ανεργίας και στην εμφάνιση συνεταιριστικών και συνεργατικών
πρωτοβουλιών, όπως και εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και εμπορικής
δραστηριότητας, που θα συζητηθούν σε αυτή, την VII Συνάντηση.
Μια συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα είναι ολοένα και πιο
αναγκαία, διότι πρέπει να ξανασυζητιούνται και να επικαιροποιούνται
στις νέες συνθήκες, στην εποχή της κυριαρχίας του παγκόσμιου
νεοφιλελευθερισμού, νέα και παλαιά προβλήματα της εργατικής τάξης.
Επίσης πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεράστια επίθεση του

νεοφιλελευθερισμού, που σάρωσε τη Λατινική Αμερική, στη νέα
γεωπολιτική (τοπική και παγκόσμια), στα νέου τύπου πραξικοπήματα
και στη βαθειά κοινωνική ύφεση
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 Διεθνείς Συναντήσεις, στις
οποίες πήραν μέρος σύντροφοι και συντρόφισσες από περίπου 30
χώρες, από Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Ασία, και Ωκεανία. Οι
Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν: δύο στο Μπουένος Άϊες (2007 και
2009), μια στην πόλη του Μεξικού (2011), μια στη Βενεζουέλα, μια στο
João Pessoa-Βραζιλία (2013), μια στο Falcón-Βενεζουέλα (2015) και μια
στο Pigüe-Αργεντινή (2017)
Κατά τη Συνάντηση του 2013 αποφασίσθηκε να διοργανώνονται
Περιφερειακές Συναντήσεις κάθε δύο χρόνια, που θα παρεμβάλλονται
ανάμεσα στις Διεθνείς Συναντήσεις. Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκαν τρείς Ευρωμεσογειακές Συναντήσεις, η πρώτη στο
ανακτημένο εργοστάσιο Fralib, στη Μασαλία (Γαλλία) το 2014, η
δεύτερη στο ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη
(Ελλάδα), το 2016 και η τρίτη στο εργοστάσιο RiMaflow, στο Μιλάνο
(Ιταλία), το 2019.Επίσης πραγματοποιήθηκαν, τρεις Συναντήσεις
Νοτιοαμερικανικές, η πρώτη στο ανακτημένο εργοστάσιο υφασμάτων,
στο Pigüe (Αργεντινή), το 2014, η δεύτερη στο Μοντεβίδεο
(Ουρουγουάη), το 2016 και η τρίτη στο Σαντιάγο (Χιλή), το 2018. Τρείς
ακόμη περιφερειακές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν για τις χώρες
της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Πόλη του
Μεξικού, (2014, 2016 και 2018). Η τελευταία έγινε στις εγκαταστάσεις
του συνεταιριστικού εργοστασίου “Luz y Fuerza del Centro” (Φως και
Ηλεκτρική Ενέργεια στο Κέντρο), ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας,
του οποίου η κατάληψη ήταν αποτέλεσμα ενός μεγάλου αγώνα του
Μεξικανικού Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων. Οι Συναντήσεις για την
“Οικονομία των Εργατών και Εργατριών” δεν είναι μόνο ένας χώρος
διαλόγου, αλλά συνδέονται στενά με τους αγώνες της εργατικής τάξης
και των λαών του κόσμου
II Ίδρυση
Στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου και ειδικά στη Λατινική
Αμερική αναπτύχθηκαν πλατειά κοινωνικά κινήματα, λαϊκές
οργανώσεις, και κινήματα εργαζομένων, οργανωμένα από τη βάση, τα
οποία, σε πολλές περιπτώσεις εφάρμοσαν την αυτοδιαχείριση σε
παραγωγικές οικονομικές μονάδες ή σε επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, όπως είναι οι ανακτημένες από τους εργάτες και τις

εργάτριες επιχειρήσεις. Επίσης έχουν εφαρμοσθεί και άλλες μορφές
συνδιαχείρισης, εργατικού ελέγχου και αυτοδιαχείρισης της εργασίας,
τόσο στις αστικές περιοχές, όσο και στις αγροτικές. Σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτά τα λαϊκά κινήματα έχουν πετύχει να επηρεάζουν τις
αποφάσεις των κυβερνήσεων θέτοντας το ζήτημα του ρόλου των
κρατών, ως πιθανών ενισχυτών αυτών των διαδικασιών και
ταυτόχρονα αμφισβητώντας την παραδοσιακή δύναμη των κρατικών
δομών. Με τον τρόπο αυτό “ανοίγει” και πάλι ο διάλογος για τις
σχέσεις ανάμεσα στην κρατική εξουσία και την αυτονομία του λαϊκού
κινήματος. Η νέα εποχή της νεοφιλελεύθερης και φασιστικής επίθεσης
προκάλεσε σημαντική υποχώρηση αυτών των διαδικασιών και απειλεί
την επιβίωση των εγχειρημάτων της οικονομίας των εργαζομένων,
ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομική
δυνατότητά τους να
λειτουργήσουν στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς και την επιρροή
τους στη δημόσια πολιτική.
Η Διεθνής Συνάντηση για την “Οικονομία των Εργατών και Εργατριών”
επιδιώκει να θέσει σε διάλογο τα ζητήματα αυτά, όπως και άλλα
ζητήματα που σχετίζονται με τους εργατικούς αγώνες, ένα διάλογο με
διαφορετικές προοπτικές και σε διαφορετικά πλαίσια (εθνικά,
περιφερειακά και διεθνή) συνδέοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα, που
στηρίζει αυτούς τους αγώνες με τους εργάτες και τους κοινωνικούς
αγωνιστές. Επίσης επιδιώκει να δημιουργήσει ένα χώρο συζήτησης, με
αφετηρία τις προοπτικές από τις εμπειρίες που έχουν οι εργάτες από
την οικονομική αυτοδιαχείριση: εμπειρίες, ανάμεσα στα άλλα, από
αυτοδιαχείριση της εργασίας σε ανακτημένες επιχειρήσεις και
κοοπερατίβες, από συμμετοχή σε κινήματα συνδικαλιστικά
οργανωμένων εργατών, καθώς και εργατών γης, από συμμετοχή σε
κοινωνικά κινήματα ή σε πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα. Με βάση
αυτά έχουμε καθιερώσει αυτή τη Συνάντηση, στις μέχρι σήμερα
διοργανώσεις της οποίας έχουν πάρει μέρος εκπρόσωποι από
περισσότερες από 30 χώρες.
Επαναλαμβάνουμε εδώ αυτό που επισημάναμε και στα ντοκουμέντα
των προηγούμενων καλεσμάτων (για τις Συναντήσεις), ότι: “αν και
μεμονωμένα, όχι όμως ηγεμονικά, οι διάφορες ομάδες και οι τάσεις
της εργατικής τάξης που διαφοροποιείται ολοένα και περισσότερο,
παρουσιάζουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται
μόνο στη σφαίρα της οικονομίας, αλλά αγγίζουν και άλλες σφαίρες, που
επιτρέπουν να διακρίνουμε μια στενή σχέση με διεργασίες
πολιτισμικού χαρακτήρα. Διεργασίες βασισμένες σε σχέσεις μη

καπιταλιστικές, που προδιαγράφουν σε ποια κατεύθυνση μπορούν να
ξανασυζητηθούν οι εσωτερικές (μέσα στα κινήματα) σχέσεις σχετικά με
την εξουσία και το φύλο, όπως επίσης και οι σχέσεις με την κοινότητα.
Αυτές οι εξελίξεις, που συντελούνται στα ανακτημένα εργοστάσια και
τις εξαρχής αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις, επιτρέπουν να δούμε ότι
οι εργάτες και οι εργάτριες μπορούν εκτός από το συνειδητό
σχεδιασμό, να παρουσιάσουν και ένα μοντέλο εναλλακτικό στον
καπιταλισμό”
Με βάση αυτά, η πρόταση της VII Συνάντησης της “Οικονομίας των
Εργατών και εργατριών” είναι να κάνουμε μια συστηματοποίηση των
σκέψεων μας στηριγμένη στις εμπειρίες μας. Η συστηματοποίηση
αυτή θα αφορά τόσο την κριτική και την αντίσταση στη διαχείριση της
οικονομίας από τους καπιταλιστές όσο και στη δημιουργία μορφών
διαχείρισης από την ίδια την εργατική τάξη.
III Γνωστικοί τομείς και άξονες διαλόγου
H VII Διεθνής Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Σάο Πάολο θα
οργανωθεί με βάση τους επόμενους θεματικούς άξονες :
1. Πολιτική και οικονομική ανάλυση
καπιταλισμού

της κρίσης του παγκόσμιου

2. Η αυτοδιαχείριση σαν πρακτική και σαν εναλλακτικό σχέδιο
3. Προκλήσεις για το συνδικαλισμό και τις άλλες μορφές οργάνωσης
των μισθωτών εργατών στον παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελεύθερο
καπιταλισμό.
4. Ανασφάλεια και άτυπες μορφές εργασίας: αποκλεισμός/ένταξη ή
αναδιοργάνωση των μορφών εργασίας στον παγκοσμιοποιημένο
καπιταλισμό;
5 Η Οικονομία των Εργατών από την οπτική του φύλου
6. Ο διάλογος για την τεχνολογία στην οικονομία των εργατών/ριών
7. Κράτος και δημόσιες πολιτικές στην οικονομία των εργατών/ριών
8. Λαϊκή εκπαίδευση και παραγωγή γνώσεων στην οικονομία των
εργατών/ριών

IV Μεθοδολογία της Συνάντησης
Στη διάρκεια των συναντήσεων, διεθνών και περιφερειακών, που
πραγματοποιήθηκαν, έχει ακολουθηθεί μια μεθοδολογία διαλόγου και
συντονισμού που οργανώνεται με βάση ομάδες οι οποίες έχουν σκοπό
να διευκολύνουν τη συμμετοχή και τη σε βάθος συζήτηση γύρω από
τους άξονες που πιο πάνω έχουν αναφερθεί. Οι άξονες έχουν σκοπό να
βοηθήσουν στη διοργάνωση του διαλόγου, αλλά δεν περιορίζουν τις
δυνατότητες της συζήτησης αυστηρά στα ρητώς αναφερόμενα θέματα.
Οι διάφορες ομάδες είναι: τραπέζια εργασίας με παρουσιαστές
θεμάτων, που έχουν επιλεγεί από την οργανωτική επιτροπή (τοπική και
διεθνή), τραπέζια εργασίας με εισηγήσεις και με ειδικά θέματα,
εργαστήρια και επιτροπές εργασίας. Επιπλέον υπάρχουν χώροι για
συναφείς πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Συγκεκριμένα οι μορφές των τραπεζιών με βάση το περιεχόμενο των
συζητήσεων και τη σύνθεση των πάνελ είναι:
1 Τραπέζια παρουσιάσεων Πρόκειται για τραπέζια με εισηγητές, οι
οποίοι επιλέγονται από τους οργανωτές σύμφωνα με τα θέματα.
Οργανώνονται με βάση τους άξονες και το πάνελ των εισηγητών,
ανάλογα με την περίπτωση, είναι συνδυασμός ανδρών και γυναικών,
εργατών χειρωνακτών και εργατών της διανόησης και συντρόφωνσυντροφισσών από μια χώρα ή από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι/ες
έχουν το ρόλο να συμβάλλουν στο να γίνεται ενδιαφέρουσα. Σε κάθε
τραπέζι υπάρχει ένας χρόνος για τις παρουσιάσεις και στη συνέχεια για
τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες και τις
συμμετέχουσες. Τα τραπέζια των συζητήσεων είναι στο επίκεντρο των
Συναντήσεων, αλλά δε θεωρούνται “ανώτερα” από τις άλλες
εκδηλώσεις.
2 Τραπέζια εργασίας. Οργανώνονται και γίνονται ταυτόχρονα με άλλες
συζητήσεις. Εδώ ομαδοποιούνται οι εισηγήσεις που έχουν γίνει, όπως
και οι παρουσιάσεις των εργατών και των εργατριών με βάση τις
εμπειρίες τους. (Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν γραπτές εισηγήσεις,
αλλά είναι αρκετή μια μικρή σύνθεση του περιεχομένου)
3. Επιτροπές εργασίας. Είναι ανοιχτοί χώροι συζήτησης γύρω από τους
θεματικούς άξονες της Συνάντησης, χωρίς προκαθορισμένους/ες
ομιλητές/ριες. Τα θέματα του διαλόγου προέρχονται από το
περιεχόμενο των συζητήσεων που γίνονται στα τραπέζια παρουσιάσεων
και στα τραπέζια εργασίας

4. Εργαστήρια. Είναι χώροι εργασίας για θεματικές και εξειδικευμένες
προτάσεις. Λειτουργούν με μεθοδολογία συμμετοχική και
οργανώνονται σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες της Συνάντησης
V Προθεσμίες
1. Η προθεσμία υποβολής περίληψης των εισηγήσεων λήγει στις 15
Ιουλίου 2019. Η αποστολή των περιλήψεων θα γίνεται στο email
7ecotrab@gmail.com

2. Η προθεσμία για την παρουσίαση Εργαστηρίων, Επιτροπών Εργασίας
και Τραπεζιών Εργασίας λήγει επίσης στις 15 Ιουλίου 2019
3.Η προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένων εισηγήσεων λήγει στις15
Αυγούστου.
Οι ολοκληρωμένες εισηγήσεις είναι προτιμότερο να σταλούν στα
Ισπανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Πορτογαλικά
Το μέγεθος των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι μέχρι 15 σελίδες, με
διάστημα 1,5 και γραμματοσειρά Times New Roman
Όσοι/ες επιθυμούν πιστοποιητικό, που εκδίδεται από το UNESP
(Universidad Estadual de Sao Paolo-Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Σάο
Πάολο) θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου και το πιστοποιητικό θα σταλεί μετά από τη Διεθνή
Συνάντηση με κόστος 20 δολάρια
4. Η προθεσμία κρατήσεων για διαμονή στην ENFF λήγει στις
Ιουλίου

15

5 Η προθεσμία κρατήσεων για κατάλυμα κοντά στην ENFF λήγει στις 15
Αυγούστου
VI Εγγραφές
Η εγγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου VII Encuentro
Internacional “La Economía de los Trabajadores y law Trabajodoras” (VII
Διεθνής Συνάντηση για την “Οικονομία των Εργατών και Εργατριών”)
που βρίσκεται στον ιστότοπο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej7BL4NxKDf8idUt0kn
lfl4ZHIGTH6CoC-iNJk0AKo-O8wMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

VII Χώρος της Συνάντησης
Η VII Διεθνής Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική Σχολή
Florestan Fernandes, που βρίσκεται στην πόλη Guararema, στην
Ομόσπονδη Πολιτεία του Sao Paolo της Βραζιλίας. Η Guararema, απέχει
περίπου 45 χιλιόμετρα, από το Διεθνές Αεροδρόμιο Guarulhos
Όσον αφορά την Εθνική Σχολή Florestan Fernandes, πρόκειται για ένα
Κέντρο Εκπαίδευσης για Κοινωνικά Κινήματα, που έχει κτισθεί από
εργάτες και εργάτριες από όλη τη Βραζιλία, με μια κατάλληλη (για το
ρόλο του) αρχιτεκτονική και με διαδικασίες αυτοδιαχειριζόμενης
εργασίας.
Η Εθνική Σχολή βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Rodovia Presidente
Dutra, που ενώνει τις πόλεις Σάο Πάολο και Ρίο ντε Ζανέιρο, διαθέτει
δωμάτια για 100 άτομα, χώρο κάμπινγκ για 20 άτομα, μπάνια, 3
αμφιθέατρα των 250, 110 και 80 ατόμων, αίθουσες συνεδριάσεων, 4
αίθουσες διδασκαλίας, χώρο για άθληση, εστιατόριο για 150 άτομα, 3
κιόσκια, αίθουσα για πολιτιστικές εκδηλώσεις, και παιδότοπο.
Το νόμισμα της Βραζιλίας είναι το Real—1R=4,33 Eυρώ
Τα κόστος διαμονής στην Εθνική Σχολή είναι 80R ανά ημέρα και εκτός
από τον ύπνο περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο
Για όσους/ες δε θα έχουν διαμονή στην Εθνική Σχολή το κόστος για μια
ημέρα (γεύμα, απογευματινό κολατσιό, δείπνο) είναι 35R
Η προθεσμία για την κράτηση διαμονής στην Εθνική Σχολή λήγει στις 5
Αυγούστου
Διαμονή 2χλμ από την Εθνική Σχολή
Σε απόσταση 2 χλμ από την Εθνική Σχολή υπάρχει πανδοχείο
χωρητικότητας 100 ατόμων
Η ημερήσια τιμή με πρωινό είναι 80R
Η προθεσμία κρατήσεων λήγει στις 15 Αυγούστου
Αλληλέγγυα φιλοξενία στις πόλεις των Guarulhos, Jacarei και Sao José
dos Campos
Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτών που θα συμμετέχουν στη Διεθνή
Συνάντηση είναι μεγαλύτερος από 200 η οργανωτική ομάδα, που είναι
υπεύθυνη για τη φιλοξενία έχει προβλέψει διαμονή σε σπίτια εργατών

και εργατριών στις κοντινές πόλεις των Guarulhos, Jacarei και Sao José
dos Campos
Ξενοδοχεία στο Jacarei και στο Sao José dos Campos
Οι πλησιέστερες πόλεις είναι η Jacarei και η Sao José dos Campos, που
απέχουν περίπου 30χλμ από την Εθνική Σχολή, όπου θα γίνει η 7η
Διεθνής Συνάντηση. Σύντομα θα δώσουμε λίστα ξενοδοχείων σε αυτές
τις πόλεις
VII Διεθνής Οργανωτική Επιτροπή
Αργεντινή:
-“Πρόγραμμα Ανοικτή Πανεπιστημιακή Σχολή” της Σχολής
Φιλοσοφίας και Γραμμάτων του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες
-Εργατικός Συνεταιρισμός Υφασμάτων στο Πιγουέ, Αργεντινή
-Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Συνεταιρισμών του Μπουένος
Άιρες (FEDECABA)
-FACTA
-Κοινωνική Σύμπραξη για την Τηλειατρική της Δημοκρατίας της
Αργεντινής (ACTRA)
-Συνεταιριστικό Δίκτυο Γραφικών Τεχνών
-Συνεταιρισμός 19 Δεκεμβρίου.
-Οίκος των Εργατών (Κόρδοβα).
-IDELCOOP-Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα
για
τη
διδασκαλία
συνεταιριστικού ιδεώδους και των εφαρμογών του

του

-Πρόγραμμα για τις σχέσεις κεφαλαίου και εργασίας, του κέντρου
ερευνών και σπουδών για τον πολιτισμό και την κοινωνία, του
Εθνικού Πανεπιστημίου της Κόρδοβα
-Τμήμα
ειδίκευσης
στις
εργασιακές
Πανεπιστημίου Arturo Jauretche.

σχέσεις

του

Εθνικού

-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.
-Κοινωνική Συμμαχία

-Έδρα ελευθέρων σπουδών για τις ανακτημένες Επιχειρήσεις, του
Εθνικού Πανεπιστημίου της Λα Πλάτα
-"Floreal Gorini",
Συνεργατισμού

Πολιτιστικό

Κέντρο

για

τη

διάδοση

του

-Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Διαχείρισης τοπικών και
περιφερειακών δομών, του Εθνικού Πανεπιστημίου του Σαν Μαρτίν
(UNSAM)

Ιταλία:
-Ανακτημένα Αυτοδιαχειριζόμενα Εργοστάσια RiMaflow
-Βιοτεχνία Οficine Zero
Γαλλία:
-Ένωση για την Αυτοδιαχείριση.
-Συνδικαλιστική Ένωση Αλληλέγγυων
Καναδάς:
-Κέντρο διδασκαλίας της Κοινωνικής Οικονομίας και της Εργασίας
του Πανεπιστημίου του Τορόντο
-Συμβούλιο Εργαζόμενων στο Αεροδρόμιο του Τορόντο.
Κολομβία:
-Εθνική Ομοσπονδία Εργαζομένων στο
Υπηρεσίες και την Αυτοδιοίκηση (ÚNETE)

Κράτος,

τις

Δημόσιες

Βενεζουέλα:
-Εθνικό Κίνημα για τον Εργατικό Έλεγχο.
-Πλατφόρμα Αγώνα 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 του Νέου Κέντρου των
Εργατών.
-Κέντρο για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη στο
San Miguel de
Allende.(Μεξικό)
-Δημοκρατικοί Εργάτες του Συνεταιρισμού των Δυτικών Κοινωνιών
(του Μεξικού) TRADOC (Κατειλημμένο αυτοδιαχειριζόμενο ργοστάσιο
παραγωγής ελαστικών αυτοκινήτων)
-Συνεταιρισμός Φως και Ενέργεια στο Κέντρο 9του Μεξικού) COOPLF
-Συνδικάτο Μεξικανών Ηλεκτρολόγων (SME)

-Πρόγραμμα Συνεταιριστικής Αυτοδιαχείρισης (PAC) του Αυτόνομου
Πανεπιστημίου της Πόλης του Μεξικού
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
Συναντήσεων των Συνδικάτων των Εργατών-Εθνική Συνδιάσκεψη
Εργατών (PIT-CNT).
-Ουρουγουανή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών για την Κατοικία και την
Αλληλοβοήθεια. (FUCVAM).
-Εθνικός Συντονισμός για την Αλληλέγγυα Οικονομία
Ελλάδα
-ΒΙΟ.ΜΕ-Ανακτημένο Εργοστάσιο
-Cooperativa Παγκάκι
-Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής
Κροατία
Οργάνωση για την Εργατική Πρωτοβουλία και τον Εκδημοκρατισμό
Κίνα:
Δίκτυο Εργαζομένων Γυναικών Κίνας
Νότια Αφρική
Κοινοτικό Θεραπευτικό Δίκτυο
Διεθνής Οργάνωση: Εργατικός Έλεγχος (Workers Control)

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή στη Βραζιλίαl
GPOD-UNESP
SOLTEC/NIDES – UFRJ
LABOR/UFRPE
GPERT
ITCP - USP

MST São Paulo
NESOL- UFT
UFMS
UNISOL
UCPEL
Με τη στήριξη
-Εθνική Σχολή Florestan Fernandes (ENFF)
-Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο (UNESP)
-Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέϊρο (NESOL – UFRJ)
-Κέντρο Συνεταιρισμών και Αλληλέγγυων Επιχειρήσεων (UNISOL)
Ομάδα τεχνικής υποστήριξης
Lucca Perez
Hector Melean – IBEC
Maria Pessoa - IBEC

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή:
Ηλεκτρονική διεύθυνση για πληροφορίες, εγγραφές, αποστολή προτάσεων
7ecotrab@gmail.com

