29 de julho de 2020
Caras/os companheiras/os
Representantes de organizações membros do CI do FSM
Escrevemos a partir do GT de articulação do CI, criado na reunião do CI realizada em
janeiro, em Porto Alegre, com o desafio de incentivar o processo expandido de consulta e
preparação do evento-processo FSM 2021. O objetivo é alcançar a revitalização política do
processo do Fórum Social Mundial no âmbito de seu vigésimo aniversário e no contexto
das mudanças globais desde o início do FSM em 2001, ainda mais particularmente no
contexto da atual pandemia. O "outro mundo" pelo qual lutamos é muito urgente diante das
ameaças à vida e ao futuro da natureza, das sociedades e dos seres humanos.
Uma série de diálogos focados em estratégias comuns da sociedade civil foi lançada na
reunião ampliada realizada em 27 de junho e continuará no âmbito das próximas reuniões
do CI. Portanto, antes de mais nada, gostaríamos de contar com a colaboração de sua
organização, movimento, plataforma ou rede integrante do Conselho Internacional do FSM
para a construção coletiva das próximas etapas deste processo.
O diálogo iniciado contemplou as seguintes perguntas:
• Qual é a sua estratégia no contexto atual?
• Qual é a dimensão internacional da sua estratégia?
• Como você vê a relevância do FSM para a implementação de sua estratégia?
Hamouda, da Secretaria Executiva do CI, e o GT de Articulação do CI, propomos realizar
uma reunião do CI em duas sessões nos dias 8 e 9 de agosto (sábado e domingo), das
8:00 às 11:00 do México. (13:00 – 16:00 UTC).
O principal objetivo desta reunião é fazer uma avaliação política coletiva da reunião
ampliada do CI de 27 de junho de 2020, além de definir e organizar a implementação das
próximas etapas do processo de consulta e preparação para o FSM 2021. (Ver proposta
em anexo)
Nesse sentido, solicitamos:


Que nos informe sobre sua disponibilidade, como organização, para participar da
reunião proposta para 8 e 9 de agosto e contribuir para a preparação do FSM 2021,



Que indique quais organizações de escopo internacional e global recomenda, para
que possamos convidá-las a nos acompanhar na próxima reunião de diálogo com
movimentos e organizações globais (especialmente aquelas com presença na Ásia
e África).

As indicações podem ser registradas usando o seguinte formulário:
https://framaforms.org/preparacion-reunion-ci-agosto-2020-1595946319
Sigamos em contato.
GT de Articulação do CI-FSM

