RELATÓRIO DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
A Comissão de Comunicação se reuniu no dia 5 de Maio e teve um dia intenso de trabalho, discutindo e preparando a reunião do segundo dia do CI. Como a metodologia sugerida de ter reuniões entre as todas as comissões, uma a uma, foi apenas parcialmente incluída na agenda do CI no primeiro dia, foi decidido que a melhor maneira de trabalhar em todos os assuntos envolvendo comunicação nas outras comissões era a de ter as trocas incluídas na plenária, como uma maneira de iniciar uma interação e uma troca de ideias mais intensas dentro do CI.
Três objetivos principais da sessão da plenária foram propostos: repassar o trabalho realizado até agora, particularmente para o FSM 2010; dar início à preparação de um seminário sobre políticas e estratégias de comunicação para o CI de Dacar; construir conjuntamente os elementos para um plano de comunicação para 2011.
A plenária de comunicação durante o CI foi, desta forma, estruturada em um método dialógico usando palavras, música e dança para permitir uma circulação concreta de ideias em três partes:
1.	uma apresentação do trabalho e das propostas da Comissão de Comunicação para 2010 e rumo ao FSM Dacar (ver anexo).
Um diálogo face-a-face em grupos divididos de acordo com as Comissões do CI (Metodologia, Expansão, Estratégia e Recursos) para compartilhar ideias, prioridades e sugestões para começar a construir uma nova estratégia de comunicação a médio prazo.
Um debate na plenária começou com os feedbacks dos grupos de diálogo.
A apresentação foi baseada nas atividades da Comissão de Comunicação em 2010 e nas ferramentas que foram implementadas até agora. As questões discutidas foram relativas às de comunicação interna e externa e as políticas de comunicação e exploraram algumas metodologias alternativas para interagir e gerar debate e transformação, enquanto produzem materiais úteis para as práticas de comunicação das organizações que são membros do CI.
Embora tenha sido apontado que o FSM não seja mais novidade – depois de 10 anos de história -, questões de interesse foram exploradas em como expandir e aprofundar o alcance da ideia do FSM, tanto em espaço como a um público mais amplo. Foi ressaltado como a comunicação dentro dos diferentes espaços que compõem o FSM podem ser desenvolvidos mais profundamente de acordo com os princípios expressos na Carta e com uma visão de gerar uma nova cultura política.
A apresentação ressaltou a história, o processo, os valores e resultados do trabalho da Comissão de Comunicação e de seus membros, como os projetos compartilhados da Ciranda, WSFtv e radio, Terraviva, os experimentos do Fórum Social Expandido (como o bem-sucedido caso do Fórum Social Mexicano), o Virtual Media Centre (Centro de Mídia Virtual), os trabalhos dos técnicos envolvidos em gerar ferramentas e oportunidades de engajamento, assim como colaborações potenciais rumo a Dacar 2011 como, por exemplo, com Flame of Africa. Os eixos de comunicação como esses apresentados são maneiras diferentes de estabelecer espaços virtuais de convergência que lembrem em sua forma virtual os espaços facilitados pelos eventos FSM.
Estabelecendo uma conexão entre as duas dimensões do FSM, a real e a virtual, pode gerar ciclos virtuosos de troca entre esferas que no momento não são completamente exploradas. Ao mesmo tempo, tais redes poderiam contribuir para documentar as expressões de uma nova cultura política a se construir, seus desafios e suas oportunidades.

Mas os websites são apenas uma parte do trabalho; a facilitação da mídia internacional, a articulação da mídia alternativa e a informação para um número maior de potenciais participantes em países, contextos e línguas diferentes são todos desafios que precisam tomar um passo adiante. A visão geral da comissão de comunicação é que a de ser um meio de ajudar a tornar o processo FSM visível ao redor do mundo, de ajudar a facilitar práticas dialógicas e participativas, de promover a troca de informações entre diferentes atores e a acumulação de experiências, em outras palavras de promover uma cultura de transformação.
Os assuntos seguintes foram discutidos e surgiram como prioridades da segunda parte da plenária: 
Estratégia e Comunicação
	Comunicação é política, não por ser uma expressão de poder, mas porque é uma maneira de publicizar as questões do FSM. Essa é a razão pela qual há uma necessidade forte de compartilhar as visões dos movimentos e organizações participantes do FSM (particularmente, membros do CI) sobre a comunicação para construir estratégias efetivas em conjunto.
As Comissões de Estratégia e Comunicação podem trabalhar em conjunto para abrir diferentes espaços para solicitar e apresentar visões e análises de diferentes movimentos e questões temáticas.
Um primeiro exemplo concreto é o Projeto da Comissão de Estratégia de coletar análises de “debates estratégicos” ocorrendo em níveis/tópicos/assuntos diferentes:
> o “Debate de Estratégias dos Movimentos” selecionou perguntas (situação e crise; desenvolvimento dos movimentos; alternativas; expectativas do processo e de Dacar).
> o “Debate de Estratégias dos Eventos” relaciona questões e discussões apresentados pelos participantes em eventos de 2010.
> o “Debate de políticas temáticas”, com uma lista de tópicos determinados pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Estratégia. Ele vai considerar os eixos estratégicos do FSM 2011 em Dacar. 

O debate de estratégias poderia ser estendido mais tarde com a criação de uma forumsocialpedia, uma Wikipedia FSM – em conjunto com a Comissão de Comunicação.
 - O grupo afirmou que um debate permanente entre a Estratégia e a Comunicação é necessário, para procurar novas maneiras de tornar os FSM mais visível e relevante para os movimentos sociais e a sociedade civil ao redor do mundo e para entender como um uso estratégico da internet pode ajudar nisso. 
Metodologia e Comunicação
A Comunicação e a Metodologia têm que entender como apresentar a mensagem central do FSM “Um outro mundo é possível” de uma forma mais atrativa, atualizada e com significado.
Dentre as maiores preocupações/prioridades para debater e resolver, as seguintes surgiram:   - Como fazer as alternativas bem-sucedidas mais visíveis.
- Como alcançar diferentes culturas políticas
- Como usar diferentes modalidades para se comunicar: não apenas a mídia, mas também a música, dança e outras dimensões culturais e artísticas. 
	Como convidar e dar espaço em Dacar a outras redes e perspectivas que não participaram no passado.   Membros das comissões de Metodologia e Comunicação concordaram que:
todos membros do CI do FSM deveriam implementar uma ou algumas dessas prioridades.
Ambas estão engajadas em criar dentro do processo FSM um espaço de boas práticas de comunicação.
Eles irão trabalhar para fortalecer a comunicação entre as comissões no processo FSM por meio da agenda do CI. 
Uma estratégia de comunicação descentralizada simples foi proposta no grupo de trabalho consistindo em convidar as organizações participantes do Processo FSM para disseminar ativamente 4 mensagens comuns:
1- Um outro mundo é possível  2- Há outras alternativas e experiências bem sucedidas mostrando isso  3- Nós no FSM estamos tentando construir uma nova cultura política  4- Nós convidamos você a participar no FSM 2011 para discutir essas três mensagens conosco.   Esse esforço da comunicação pode ser adaptado em muitas formas (não-verbais, música etc). O grupo propôs que comecemos a explorar essa estratégia de comunicação com as organizações envolvidas na lista da comissão de metodologia. Algumas questões vão ser circuladas sobre como as organizações pretendem ser ativas nessas quatro mensagens rumo a Dacar e que tipo de apoio elas esperam da Comissão de Comunicação do CI. Respostas poderão ser compartilhadas em um “espaço para boas práticas de comunicação no FSM” em que organizações podem trocar e compartilhar links para materiais informativos.

Expansão e Comunicação
- A Expansão colocou uma questão sobre como a Comissão de Comunicação poderia apoiar o processo de comunicação do FSM e não somente comunicar por si mesma. Uma abordagem é necessária, coma  ajuda da Metodologia, para juntar pequenos eventos de treinamento, caravanas, ferramentas tradicionais de comunicação e expansão virtual de eventos locais.
  - Há uma percepção de haver muitas ferramentas de comunicação do FSM. 
 - Como a Comunicação pode fortalecer o trabalho da Expansão com uma utilização mais ativa das e-listas (listas/reuniões regulares)?
 - Acesso a Internet é limitado: como mitigar essa desarmonia? Rádios comunitários, TVs por satélite, tecnologia de telefonia celular podem ajudar.
 - Há um desafio com a pluralidade de línguas para lidar com traduções precisas, permitindo tradutores/organizadores locais para apoiar o processo FSM.

Recursos e comunicação
- Ferramentas: ligadas ao processo (Opensfsm), evento (Dacar). O uso dos websites e ferramentas comuns é positivo, mas coloca problemas em relação à responsabilidade, tecnologia.
- Duas abordagens: ver o que é essencial a Dacar como necessidade imediata, mas também no longo prazo.
- Como ampliar o alcance além dos eventos FSM (eventos como Cochabamba ou Cancun, que não são diretamente ligados ao FSM).
- Mídia tradicional: um bom time de mídia especialmente para Dacar. 
- Seminário em Julho para finalizar o plano de trabalho para Dacar: como financiar.

Na terceira parte da sessão, depois que os grupos de trabalho compartilharam com o resto suas discussões, diversas questões foram discutidas no debate. Esses foram os tópicos principais que surgiram: 
	A “mensagem FSM”: o CI deve construí-la? O foco nas “alternativas”  Enquanto o papel do CI não é o de determinar qual é o tópico mais importante ou a questão central do FSM, ele pode ajudar a tornar visíveis as mensagens comuns, em que os focus mais universais emergem dos debates. Ainda assim, há uma contradição geral no fato de que o CI não pode priorizar assuntos, mas perceber que cada fórum tem suas histórias e abordagens principais. Desde que ninguém “pode falar em nome” do FSM (ou da Carta de Princípios), o que o CI pode fazer é tentar impulsionar as metodologias e maneiras de comunicar que favorecem sinergias e convergências e ajudar a manter o foco em tendências mais amplas (o foco nas alternativas existentes, o que é parte da visão principal do FSM  - “Um outro mundo é possível”). A Carta de Princípios não impede o “movimento FSM” em geral de se comunicar. Não é um problemas da Comissão de Comunicação, mas do CI. Como a “mensagem” pode ser elaborada de uma nova forma, ligadas ao nosso “público”: movimentos FSM, movimentos fora do FSM, público geral.
- O papel da Comunicação no processo FSM
A Comunicação não começa e termina com um evento FSM e é de responsabilidade de todo o CI assim como dos comitês organizadores. Todas as organizações membros do CI devem levar em consideração em suas operações diárias como se relacionar com o processo FSM e torná-lo visível aos seus participantes. Preocupações foram expressadas em como dar visibilidade nas múltiplas realidades dentro e fora do processo FSM. E como tornar evidente que o FSM é o espaço/dinâmica que poderia ajudar a resolver as crises aproximando e auxiliando atores e cidadãos da rede de sociedade civil ao redor do mundo. Alguns também encontram uma tensão permanente em como tornar as lutas e as alternativas mais visíveis e em quem está a cargo de comunicar isso: o CI ou as organizações participantes do FSM? 

- O papel da Comissão de Comunicação em apoio ao processo FSM
Membros da Comissão de Comunicação vêem o seu papel não como sendo a própria comunicação do FSM, mas como facilitadores e apoiadores daqueles que o fazem (sejam eles da mídia tradicional ou alternativa, organizadores e participantes dos eventos etc), assegurando que haja dispersão, estimulando convergência e compartilhando plataformas (hubs) e recursos. O papel da Comissão de Comunicação do CI, alguns dizem, não somente a de um grupo técnico, mas a de ser uma Comissão de apoio. O desafio é como usar todas as habilidades técnicas que acumulamos para elaborar e disseminar questões e como reforçar isso e estimular as Organizações do FSM a contribuir também.
Alguns apontaram que a Comissão de Comunicação trabalham mais para o processo do FSM, do que para o próprio CI e que há uma necessidade de mais diálogo e comunicação entre as comissões do CI. 
 - As “ferramentas” para fazer uma facilitação internacional concreta
Enquanto o desenvolvimento de ferramentas comuns em âmbito internacional, enfatizando a necessidade de mais cooperação entre as ferramentas do Fórum e as dinâmicas concretas dos movimentos; alguns veem muito focos em cima das ferramentes (e excesso da última), sendo que eles poderiam se concentrar em definir questões e prioridades para a comunicação do processo FSM. Enquanto isso é um trabalho contínuo, será uma questão para ser debatida mais profundamente na próxima reunião do CI, assim como a necessidade de aumentar o trabalho com Escritório do FSM e o desafio de resolver a língua e a tradução tanto durante os eventos do FSM como no processo FSM em geral.
- O processo de comunicação rumo a Dacar  O Fórum de Dacar, como afirmaram as pessoas de seu Comitê Organizador, necessita de materiais e meios de se comunicar o quanto antes. Nós temos que identificar diferentes tarefas: a Comissão de Comunicação tem suas responsabilidades, mas isso não é suficiente. Os comitês organizadores locais têm suas próprias responsabilidades de comunicação e a chave é a cooperação. Nós temos que identificar tarefas/ferramentas/recursos para serem transferidos a grupos locais quando necessário para a divulgação e comunicação do evento.
 Um seminário será organizado em Dacar em Julho para discutir a colaboração e a cooperação necessárias. A data ainda precisa ser definida. 
 O debate terminou com a proposta aceita de continuar a discussão no próxima CI e de abri-la ainda mais em um seminário especial durante o FSM 2011. Considerações finais apontaram para:
 - a necessidade de avaliar a relevância do FSM para os movimentos e como ele pode ser renovado. - nós precisamos fortalecer a cooperação entre nós mesmos (começando pelos membros da Comissão de Comunicação participando nas listas de email de outras comissões)  - nós precisamos esclarecer nossas responsabilidades  - comunicação não é só uma questão técnica mas uma questão de visão. - o desafio não é somente elaborar uma “mensagem” do Fórum, mas como nós podemos renovar o espírito do Fórum e comunicá-lo. 


