OUTRO MUNDO É POSSÍVEL E PODEMOS CONSTRUÍ-LO
CHAMADO DE URGÊNCIA
Aos movimentos, organizações e redes, regionais e internacionais, contra-hegemônicos
da sociedade civil.
(Às/aos que se colocam claramente contra o capitalismo neoliberal, o patriarcado, o racismo e
todas as formas de dominação e contra o modelo civilizatório que oprime a natureza)
Outro mundo emerge da pandemia de coronavírus. Mas que mundo é esse? Sabemos que a
situação pode piorar, que vivemos uma emergência global, ante um mundo depredador e
desigual. Queremos enfrentá-la. Que mude para melhor. E sabemos que podemos mudar esse
mundo se trabalharmos juntas/os em ideias e ações globais.
Várias são as iniciativas que tentam canalizar essa insatisfação para um movimento
internacionalista e transversal capaz de superar o capitalismo neoliberal.
Desafortunadamente, hoje enfrentamos cenários ainda mais dramáticos que antes, vários
movimentos sociais que seguem vivos em todo o mundo estão desarticulados em escala global.
Voltar a encontrar oportunidades para rearticular nossas resistências e alternativas é o maior e
mais importante desafio.
O Fórum Social Mundial celebrará seu vigésimo aniversário em 2021. Estamos organizando
um novo processo do FSM, que poderá culminar em um evento planetário na Cidade do
México, para ampliar a voz e as articulações dos diferentes movimentos que trabalham na
construção de alternativas ao mundo em que vivemos.
Queremos um mundo mais justo, mais democrático, mais solidário e mais sustentável, onde
haja participação democrática e a humanidade e a natureza sejam o centro da vida. Onde a
tecnologia, a economia e a política estejam a serviço do bem comum e não do mercado. Que
possa promover a recuperação ecológica de solos degradados, combater a fome com alimentos
orgânicos, promover a soberania alimentar, agroecológica, combater a violência contra as
mulheres e fortalecer os direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Um mundo
sustentado pela solidariedade e pelo fortalecimento da ação coletiva.
As sociedades mudaram muito desde 2001 e quase nunca para melhor. Hoje enfrentamos
graves crises, profundas e superpostas, que exterminam milhões de vidas, fazem ressurgir
regimes neofascistas, comprometem a sobrevivência na Terra e conduzem à maior recessão
econômica da história do capitalismo.
Uma nova edição planetária do Fórum Social Mundial na Cidade do México só cumprirá o seu
papel, com a necessária relevância política, se levarmos em conta a realidade atual e

conseguirmos fortalecer nossas cooperações para construirmos agendas transformadoras
comuns.
É por esse motivo que as organizações e os movimentos sociais que fazem parte do Conselho
Internacional do FSM decidiram fazer este convite: para que reflitamos conjuntamente sobre o
mundo que emergirá das atuais crises e o nosso potencial de construir convergências e
estratégias para transformá-lo.
Movimentos, organizações, redes e plataformas da sociedade civil que atuam em âmbito
regional e internacional estão convidados a participar deste primeiro Encontro virtual, que será
realizado dia 27 de junho de 2020, às 14h UTC (hora universal coordenada), através da
plataforma (Zoom).
O objetivo deste encontro é refletir sobre nossas agendas e estratégias, escutar as/os
participantes para compreender como veem o mundo de hoje e identificar possíveis novas
cooperações que possam contribuir para articular as lutas e iniciativas e construir um sujeito
político global.
A partir da experiência de 20 anos de trabalho global e transversal, acreditamos que o FSM
continua sendo um espaço com enorme potencial para promover cooperações, convergências
e ações.
Nunca antes a necessidade de uma maior cooperação e convergência foi mais evidente do que
é hoje, considerando que estamos frente a um emergente autoritarismo de direita, a um colapso
climático e crescentes desigualdades.
Vamos fortalecer a união de ideias e ações para mudar o mundo. A grave realidade que
enfrentamos exige esse compromisso de todas e todos nós.
Contamos com a sua participação.
Membros do Conselho Internacional do FSM reunidos em Porto Alegre em janeiro de 2020 e
virtualmente em 30 de maio e 6 de junho do mesmo ano.

Contato:
Francês e inglês: Hamouda hsoubhi@alternatives.ca
Espanhol e Português: Rosy: rosyz_secretariageneral@ceaal.org

AGENDA
14:00: Apresentação das/dos participantes (apenas nome e organização)
14:15: Boas vindas / introdução e explicação sobre a dinâmica da reunião.
14:20: Exposição da proposta da reunião pelo CI do FSM.
Perguntas orientadoras:




Quais sãos as estratégias da sua organização, considerando a atual situação criada pela
pandemia?
Qual é a dimensão internacional dessas estratégias e como isso contribui para um
tema de interação global?
O FSM poderia contribuir com essas estratégias globais de sua organização?

14:30: Participações.
16:30: Conclusões, encaminhamentos e possível agendamento de uma segunda reunião.
17:00: Encerramento.

