
Al Consejo Internacional del Foro Social Mundial

El 3 de mayo, un mensaje de Ibase , entidad con sede en Brasil, en las listas del Foro Social Mundial 
denunció un caso de racismo contra un investigador de esta organización en el entorno del FSM 2022 y
del Foro Mundial de Medios Libres. Según la denuncia, el joven afrodescendiente brasileño fue 
despreciado y acosado mientras se dirigía a dos actividades programadas por la FMFM. 

Las organizaciones que componen el FMML aceptan la denuncia, se solidarizan con el investigador y 
le piden disculpas por lo ocurrido. Al querer participar en cualquier actividad de la FMML, ya forma 
parte de su construcción y le pedimos que no abandone esta tarea que sigue siendo tan dependiente del 
esfuerzo colectivo por hacer del derecho a la comunicación una prioridad en la lucha por Otro Mundo 
Posible. 

La denuncia difundida por Ibase preocupó a los participantes del Consejo Internacional y a la 
organización del FMML. La visibilidad del racismo es una reivindicación de las luchas antirracistas e 
integra las estrategias de los medios de comunicación libres. Otro principio para una comunicación al 
servicio de las causas sociales y la lucha antirracista es la verificación de la información para que todas 
las luchas justas y antirracistas avancen con la dignidad necesaria

El racismo fue la base de la colonización, sigue corroyendo las sociedades y las relaciones humanas, y 
no puede hacerse invisible. Combatirla es una agenda fundamental del Foro Mundial de Medios Libres,
que lucha por la libertad de expresión de todos los pueblos oprimidos y llevó este debate de varias 
maneras en las actividades virtuales de su 7ª edición. 

El caso de la investigadora y activista de Ibase debe ser una oportunidad para que el Consejo 
Internacional del FSM y las organizaciones del FMM, junto con los movimientos contra el racismo y 
las luchas anticoloniales y antipatriarcales fundamentales lideradas por los movimientos negros y 
feministas, inicien un proceso de escucha, debate y revisión de las prácticas en las relaciones entre 
organizaciones y activistas sociales. Las relaciones del FSM no pueden reproducir las estructuras 
sociales corrompidas por la jerarquización entre los seres humanos en función de sus diferencias.

Consideramos que es una obligación ética de las organizaciones del Consejo Internacional, que 
pretenden contribuir a la construcción de Otro Mundo Posible, investigar y responsabilizarse con la 
necesaria reparación.

En el momento expuesto por la denuncia, el Foro de Medios Libres desarrollaba una actividad en línea,
organizada fuera de México, por lo que involucraba a personas y organizaciones que ni siquiera podían 
viajar al país, pero se esforzaban por contribuir a un programa construido con mucho compromiso en el
entorno virtual. La parte presencial de la otra actividad mencionada en la denuncia también se vio 
imposibilitada por un error de programación que asignó simultáneamente el espacio previsto a otra 
organización. 

Reconocemos, a partir de la descripción obtenida de los contactos posteriores con Ibase, el ambiente 
que el investigador pensó que era una actividad presencial del FMML y que denunció el silenciamiento
de su voz. Según tenemos entendido, la situación se produjo en el área de prensa, donde algunos 
miembros de la FMML y del Consejo Internacional se conectaron con debatientes internacionales para 
que la actividad cancelada se realizara vía Zoom. Nada justifica, sin embargo, el desprecio o la 
hostilidad al paso del investigador por el lugar. 



Guiados por las representaciones del sector afrodescendiente de las organizaciones del FMML, 
solicitamos a Ibase la posibilidad de escuchar directamente al investigador y, en primer lugar, darle la 
bienvenida. El  FMML respeta su elección y mantiene abierto el espacio de diálogo para la posibilidad 
de retractación, reparación y otras medidas, incluso permitiéndole dar su testimonio en los mismos 
canales en los que se difundieron las actividades virtuales, contribuyendo así al aprendizaje colectivo 
antirracista. Le aseguramos que el caso sigue siendo investigado por la dirección del Espacio El Rule y 
nos esforzaremos para que no se cierre sin que se establezcan responsabilidades.

Las organizaciones que promovieron la 7ª edición del FMML en México reafirman su compromiso de 
combatir activamente el racismo, ya sea estructural, mediático o entre las organizaciones de la sociedad
civil.  Esperamos que el Consejo Internacional del FSM entienda esta situación como una llamada al 
debate interno y al cambio, y esperamos que Ibase también sea bienvenida y pueda colaborar en la 
investigación y seguimiento del caso en cuestión, para reparar este grave error.

¡Porque otras relaciones son posibles!
¡Otro mundo es posible!

Un mundo antirracista y solidario es posible. 
Tenemos que construirlo. 



Ao Conselho Internacional do Fórum Social Mundial

Em 3 de maio, uma mensagem do Ibase, uma organização com sede no Brasil, nas listas do Fórum 
Social Mundial denunciou um caso de racismo contra um pesquisador desta organização no contexto 
do FSM 2022 e do Fórum Mundial de Mídia Livre. Segundo a denúncia, o jovem afro-descendente 
brasileiro foi desprezado e assediado quando estava a caminho de duas atividades programadas pela 
WFFM. 

As organizações que compõem a WFFM aceitam a reclamação, expressam sua solidariedade com o 
pesquisador e pedem desculpas pelo que aconteceu. Ao querer participar de qualquer atividade da 
WFFM, ele já faz parte de sua construção e lhe pedimos que não abandone esta tarefa que continua tão 
dependente do esforço coletivo para tornar o direito à comunicação uma prioridade na luta por Um 
Outro Mundo Possível. 

A denúncia do Ibase foi motivo de preocupação para os participantes do Conselho Internacional e para 
a organização da WFFM. A visibilidade do racismo é uma exigência das lutas anti-racistas e é parte 
integrante das estratégias da mídia livre. Outro princípio para uma comunicação a serviço das causas 
sociais e da luta anti-racista é a verificação da informação para que todas as lutas justas e anti-racistas 
avancem com a dignidade necessária.

O racismo foi a base da colonização, continua a corroer as sociedades e as relações humanas, e não 
pode ser tornado invisível. Combatê-lo é uma agenda chave do Fórum Mundial da Mídia Livre, que 
luta pela liberdade de expressão para todos os povos oprimidos e levou este debate adiante de várias 
maneiras nas atividades virtuais de sua 7ª edição. 

O caso do pesquisador e ativista do Ibase deveria ser uma oportunidade para que o Conselho 
Internacional do FSM e as organizações do FSM, juntamente com os movimentos anti-racistas e as 
lutas fundamentais anti-coloniais e antipatriarcais lideradas pelos movimentos negros e feministas, 
iniciassem um processo de escuta, debate e revisão das práticas nas relações entre as organizações e os 
ativistas sociais. As relações do FSM não podem reproduzir as estruturas sociais corrompidas pela 
hierarquização dos seres humanos, de acordo com suas diferenças.

Consideramos uma obrigação ética das organizações do Conselho Internacional, que visam contribuir 
para a construção de Um Outro Mundo Possível, de investigar e assumir a responsabilidade pela 
reparação necessária.

Na época exposta pela reclamação, o Free Media Forum estava desenvolvendo uma atividade online, 
organizada fora do México, envolvendo assim pessoas e organizações que não podiam sequer viajar 
para o país, mas fizeram um esforço para contribuir para um programa construído com muito 
comprometimento no ambiente virtual. A parte cara a cara da outra atividade mencionada na 
reclamação também foi impossibilitada por um erro de programação que simultaneamente alocou o 
espaço planejado para outra organização. 

Reconhecemos, a partir da descrição obtida de contatos posteriores com o Ibase, o ambiente que o 
pesquisador pensava ser uma atividade cara a cara da FMML e que ele relatou o silenciamento de sua 
voz. Tanto quanto sabemos, a situação ocorreu na área de imprensa, onde alguns membros do WFFM e 
do Conselho Internacional se conectaram com debatedores internacionais para que a atividade 
cancelada pudesse ser realizada via Zoom. Nada, entretanto, justifica desprezo ou hostilidade à 
passagem do pesquisador pelo site. 



Guiados pelas representações do setor afrodescendente das organizações da WFFM, pedimos ao Ibase a
possibilidade de ouvir diretamente o pesquisador e, antes de tudo, de dar-lhe as boas-vindas. A WFFM 
respeita sua escolha e mantém o espaço de diálogo aberto para a possibilidade de retração, reparação e 
outras medidas, inclusive permitindo-lhe dar seu testemunho nos mesmos canais em que as atividades 
virtuais foram disseminadas, contribuindo assim para o aprendizado coletivo anti-racista. Asseguramos 
que o caso ainda está sendo investigado pela gerência do Espacio El Rule e nos esforçaremos para 
garantir que não seja encerrado sem responsabilidade.

As organizações que promoveram a 7ª edição do WFFM no México reafirmam seu compromisso de 
combater ativamente o racismo, seja ele estrutural, da mídia ou entre as organizações da sociedade 
civil.  Esperamos que o Conselho Internacional do FSM entenda esta situação como um apelo ao 
debate e à mudança interna, e esperamos que o Ibase também receba e colabore na investigação e no 
acompanhamento do caso em questão, a fim de reparar este grave erro.

Porque outras relações são possíveis!
Outro mundo é possível!

Um mundo anti-racista e unido é possível. 
Temos que construí-la. 



To the International Council of the World Social Forum

On May 3, a message from Ibase, an entity based in Brazil, on the lists of the World Social Forum 
denounced a case of racism against a researcher of this organization in the environment of the WSF 
2022 and the World Forum of Free Media. According to the complaint, the young Afro-descendant 
Brazilian was scorned and harassed while on his way to two activities programmed by the WFMF. 

The organizations that make up the WFFM accept the complaint, express their solidarity with the 
researcher and apologize for what happened. By wanting to participate in any WFFM activity, he is 
already part of its construction and we ask him not to abandon this task that remains so dependent on 
the collective effort to make the right to communication a priority in the struggle for Another Possible 
World. 

Ibase's denunciation was of concern to the participants of the International Council and to the WFFM 
organization. The visibility of racism is a claim of the anti-racist struggles and integrates the strategies 
of free media. Another principle for a communication at the service of social causes and the anti-racist 
struggle is the verification of information so that all just and anti-racist struggles can advance with the 
necessary dignity.

Racism was the basis of colonization, it continues to corrode societies and human relations, and it 
cannot be made invisible. Fighting it is a fundamental agenda of the World Forum of Free Media, 
which fights for freedom of expression for all oppressed peoples and carried this debate in various 
ways in the virtual activities of its 7th edition. 

The case of the Ibase researcher and activist should be an opportunity for the WSF International 
Council and the WSF organizations, together with the movements against racism and the fundamental 
anti-colonial and anti-patriarchal struggles led by the black and feminist movements, to initiate a 
process of listening, debate and review of practices in the relations between organizations and social 
activists. The relations of the WSF cannot reproduce the social structures corrupted by the 
hierarchization between human beings according to their differences.

We consider that it is an ethical obligation of the organizations of the International Council, which 
intend to contribute to the construction of Another Possible World, to investigate and take responsibility
for the necessary reparation.

At the time exposed by the denunciation, the Free Media Forum was developing an online activity, 
organized outside Mexico, thus involving people and organizations that could not even travel to the 
country, but made an effort to contribute to a program built with much commitment in the virtual 
environment. The face-to-face portion of the other activity mentioned in the complaint was also made 
impossible by a scheduling error that simultaneously assigned the scheduled space to another 
organization. 

We recognize, from the description obtained from subsequent contacts with Ibase, the environment that
the researcher thought was an FMML face-to-face activity and reported the silencing of his voice. As 
far as we understand, the situation occurred in the press area, where some members of WFFM and the 
International Council connected with international debaters so that the cancelled activity could be 
carried out via Zoom. Nothing justifies, however, the disdain or hostility to the passage of the 
researcher through the place. 
Guided by the representations of the Afro-descendant sector of the WFFM organizations, we asked 



Ibase for the possibility to listen directly to the researcher and, first of all, to welcome him. The WFFM
respects his choice and keeps open the space of dialogue for the possibility of retraction, reparation and
other measures, even allowing him to give his testimony in the same channels in which the virtual 
activities were disseminated, thus contributing to the collective anti-racist learning. We assure you that 
the case is still being investigated by the management of Espacio El Rule and we will strive to ensure 
that it is not closed without responsibilities being established.

The organizations that promoted the 7th edition of the WFMF in Mexico reaffirm their commitment to 
actively combat racism, whether structural, media or among civil society organizations.  We hope that 
the International Council of the WSF understands this situation as a call for internal debate and change,
and we hope that Ibase is also welcome and can collaborate in the investigation and follow-up of the 
case in question, to repair this serious mistake.

Because other relationships are possible!
Another world is possible!

An anti-racist and supportive world is possible. 
We have to build it. 


