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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διοργάνωση «Προοδευτικού Φόρουμ» στην Αθήνα
Τα πολιτικά κόμματα «Δράση» και «Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα», οι κινήσεις
πολιτών «Δυναμική Ελλάδα», «Δίκτυο Π80», «ThinkΠ» και «Μπροστά» θα
συνδιοργανώσουμε το διήμερο 18 & 19 Ιανουαρίου 2014 ανοιχτή διημερίδα
πολιτικού διαλόγου στην περιοχή του Κεραμεικού, στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία
προέκυψε μετά τη θετική ανταπόκριση των παραπάνω φορέων στην πρόσκληση που
είχε απευθύνει η κοινότητα «Μπροστά» στα μέσα Ιουλίου.
Το «Προοδευτικό Φόρουμ» έχει ως στόχο να δημιουργήσει γέφυρες συναντίληψης
μεταξύ κομμάτων και κινήσεων από τον ευρύτερο προοδευτικό πολιτικό χώρο που
εκτείνεται από την φιλοευρωπαϊκή Αριστερά μέχρι το φιλελεύθερο Κέντρο και την
πολιτική οικολογία. Φιλοδοξία των συνδιοργανωτών δεν είναι να ιδρύσουμε ένα νέο
κόμμα, αλλά να προτείνουμε νέες λύσεις. Έτσι, θα επιδιώξουμε έναν ανοιχτό,
οργανωμένο πολιτικό διάλογο για να καλύψουμε το κενό πολιτικής συζήτησης, μέσα
από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και δομημένα ερωτήματα με τη συμμετοχή
των πολιτών. Ταυτόχρονα το Φόρουμ θα είναι η πρώτη οργανωμένη απόπειρα να
διαπιστώσουμε πιθανές ιδεολογικές και προγραμματικές συγκλίσεις και να
διατυπώσουμε προτάσεις για ένα εναλλακτικό εθνικό σχέδιο πολιτικής οικονομίας,
ώστε τα συμπεράσματα του διημέρου να αξιοποιηθούν από κόμματα, ενώσεις
πολιτών και πρωτοβουλίες ενόψει των ευρωπαϊκών και αυτοδιοικητικών εκλογών
του 2014.
Στο Φόρουμ έχουν ήδη προσκληθεί και θα προσκληθούν εκ νέου κόμματα, κινήσεις
πολιτών, μη κυβερνητικοί φορείς, ινστιτούτα σκέψης και προσωπικότητες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα στελεχώσουν τα σχετικά πάνελ, μαζί με
εκπροσώπους των φορέων που το συνδιοργανώνουν. Προβλέπονται πέντε (5)
βασικές θεματικές ενότητες συζήτησης (Διακυβέρνηση, Οικονομία, Κοινωνική
Πολιτική, Παραγωγή Πλούτου, Κοινωνία των Πολιτών), στις οποίες οι εισηγητές θα
κληθούν να απαντήσουν σε στοχευμένες ερωτήσεις και να συζητήσουν με τους
πολίτες που θα είναι παρόντες ή θα συμμετέχουν μέσω του διαδικτύου. Η
πρωτοβουλία θα αποκτήσει σύντομα σχετική ιστοσελίδα
(www.progressive-forum.gr), η οποία θα λειτουργεί ως ένα ψηφιακό Φόρουμ πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά τη διημερίδα, με στόχο τον ανοιχτό διάλογο και την
καταγραφή πολιτικών προτάσεων.

Οι συνδιοργανωτές απευθύνουμε εκ νέου ανοιχτή πρόσκληση σε κόμματα, κινήσεις
πολιτών, μη κυβερνητικούς φορείς να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία και να
συμμετέχουν ενεργά με πρόσωπα, ιδέες και προτάσεις.
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progressive.forum.gr@gmail.com
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