“PARTICIPEM.
DIVULGUEM.ARTICULEM.DISCUTAM.C
ELEBREM.”
O espírito de Porto Alegre está vivo. O chamamento faz sentido.
PARTICIPEM: “O Fórum Social Mundial (FSM) tornou-se uma importante
novidade por sua capacidade de articulação das diversas lutas
anticapitalistas, por seu caráter democrático, pela radicalidade de suas
propostas e por sua metodologia autogestionária”, diz o folder. Nestes 15
anos, o FSM tem contribuído na reconstrução de uma referência utópica
para todas as pessoas que lutam por um outro mundo possível fora das
imposições do mercado capitalista.
DIVULGEM: “Estamos convidando as redes organizações, movimentos
sociais, os grupos de base, lideranças sociais, intelectuais, artistas, cidadãs
e cidadãos do mundo para a realização do Fórum Social Temático
(FSTemático) com o tema FSM 15 ANOS – BALANÇOS, DESAFIOS E
PERSPECTIVAS NA LUTA POR UM OUTRO MUNDO PSSÍVEL. Será realizado de
25 a 29 de janeiro de 2016 em Porto Alegre, Brasil. (Contato/informações:
www.forumsocialmundialportoalegre.org.br.)
A programação prevista: 25 de janeiro de 2016, segunda, à tarde:
Caminhada contra a crise capitalista, pela paz, justiça social e ambiental.
Ato-show de abertura. 26, 27 e 28 de janeiro, terça, quarta e quinta: Manhã
– atividades político-culturais de balanço das lutas sociais no mundo; tarde –
diálogos e convergências sobre os desafios das lutas sociais no mundo e o
FSM. 29 de janeiro, sexta: Assembleia dos Movimentos sociais e show de
encerramento.
ARTICULEM: Como processo, o FSM está em permanente construção.
Visando renovar e fortalecer o processo e fazer um balanço dos últimos
quinze anos de luta e resistência no mundo, “nosso objetivo é realizar uma
reflexão organizada, de forma coletiva, com capacidade de sistematização e
que seja uma etapa preparatória para a realização do FSM/2016, em agosto,
em Montréal, Canadá”.
DISCUTAM: O Comitê Organizador propõe debates em diferentes cidades
do Brasil, da América Latina e do mundo entre julho e novembro de 2015.
As perguntas orientadoras são:
1. Do ponto de vista da reconstrução da utopia de um outro mundo
possível, quais as principais contribuições que as suas lutas sociais
aportaram nos últimos anos?
2. Quais as lutas estratégicas para o movimento anticapitalista no
atual contexto mundial e qual o papel do FSM neste processo?

3. Do ponto de vista da articulação com a luta institucional, com
outros movimentos e organizações sociais que atuam nas mesmas ou em
outras lutas, os processos do FSM contribuíram para ampliar horizontes
políticos, fortalecer laços e acumular forças? Em que sentido?
4. Qual a avaliação da atual dinâmica de organização dos processos
do Fórum Social Mundial? Como é possível melhorá-la?
5. Que sugestões podem ser dadas para o fortalecimento e
consolidação dos processos do FSM?
CELEBREM: O espírito de Porto Alegre, inspirado no Orçamento
Participativo e no primeiro Fórum Social Mundial de 2001 merece mais que
festa e alegria. Merece celebração, quando corpos, corações e mentes se
irmanam, sabendo que, embora o mundo em crise, têm um sonho e uma
utopia comuns.
Um outro mundo não só é possível quanto cada dia mais urgente e
necessário.
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Em sete de agosto de dois mil e quinze

