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O forum alternativo mundial
da agua, para um direito a
agua como bem comum
TODOS EM DAKAR EM MARÇO DE 2022, pOR uM DiREiTO
cOnSTiTuciOnAl DE AcESSO à águA nA áfRicA E nO MunDO!

MARS 2022

DOcuMEnTO-quADRO
1

Lembrete introdutório
O 9º Fórum Mundial da Água, “Dakar 2022”, terá lugar no Senegal, Dakar, de 21 a 26 de março de 2022 . O
Fórum Mundial da Água (WWF) é organizado a cada três anos pelo Conselho Mundial da Água, um órgão de
empresas multinacionais. É dirigido por personalidades próximas a grandes grupos privados, interessados na
gestão da água que consideram uma mercadoria, uma fonte de lucro. A última edição do FAME aconteceu em
Brasília em março de 2018e reuniu mais de 7.000 pessoas. De Brasília, Rendez-vous é, portanto, dado em Dakar
em 2022, para a próxima edição! Ressalta-se que esta edição estava programada para 2021, mas devido à
pandemia COVID19, foi adiada para 2022. Lembramos que as edições anteriores do FME ocorreram
sucessivamente:


Em Florença (Itália) em 2003



Em Genebra (Suíça) em 2005,



Na Cidade do México (México) em 2006



Em Istambul (Turquia) em 2009)



Em Marselha (França) em 2012,
http://web.archive.org/web/20120301122947/http://www.fame2012.org/en/
Em Brasília (Brasil) em 2018 http://fama2018.org/

Durante a edição de 2012, foi proposta a assinatura de uma carta onde se pode ler em particular
aquele Artigo
1. O
Fórum
Mundial
Alternativo
de
A água é um espaço aberto de encontro que visa aprofundar a reflexão, o debate de ideias
democráticas, a formulação de propostas, a livre troca de experiências e a articulação para efetivar
ações, corpos e movimentos dos sociedade civil que se opõe à exploração capitalista do bem comum
que é a água e defende a gestão ambiental, social e cidadã desse direito, sua preservação e sua
distribuição entre os diversos usos.
A próxima edição está, portanto, prevista para Dacar, no Senegal, em março de 2022, tornando Dacar
a capital da água, por cerca de uma semana. Deve-se notar também que dentro dos Fóruns Sociais
Mundiais, como em Porto Alegre, Caracas, Nairóbi ou Belém, fóruns temáticos alternativos sempre
aconteceram. Este evento reúne milhares de pessoas, empresas, Estados e instituições

internacionais que se reúnem em torno de diferentes atividades (painéis, conferências, workshops,
exposições, intercâmbios, etc., mas, será um momento de mercados a se fechar, de negócios, e
contratos em torno de questões de água e saneamento.
Mas Dakar 2022 é também o ponto de encontro de movimentos sociais, organizações da sociedade
civil de todo o mundo que trabalham pelo direito à água e ao saneamento e que lutam para garantir que
a água continue sendo um Bem Comum e não uma mercadoria à venda. Essas organizações se
reúnem em cada edição do Fórum Mundial da Água em torno do que é comumente chamado de
"FAME" - Fórum Mundial da Água Alternativo. O Alternative World Water Forum (FAME) é, portanto,
um evento paralelo ao World Water Forum, a cada edição durante anos.
De Florença em 2003, até Brasília em 2018, organizações da sociedade civil têm a cada edição
realizada e organizado um espaço paralelo, a fim de compartilhar experiências e ideias sobre uma
governança alternativa da água como um bem comum, em que as multinacionais estão tentando
transformá-la uma mercadoria, enquanto a água é vida, muitas vezes ouvimos dizer.
O Fórum Mundial da Água em Dakar não será exceção. O Alternative World Water Forum (FAME),
acontecerá em frente ao WME2022.
2

Sim, Dakar que acolheu a edição do Fórum Social Mundial em 2011, um dos mais e melhores fóruns
realizados na África desde o nascimento deste espaço cidadão em 2001, em Porto Alégre, Brasil.
Dakar, que também lançou a ideia da Convergência Africana contra a grilagem de terras, em 2014;
Dakar que também realizou a primeira conferência pan-africana e internacional sobre cancelamento de
dívidas para países do Terceiro Mundo, em 2000; Dakar onde aconteceu o Fórum de Economia Social
e Solidária, e também outros eventos alternativos sob a égide dos movimentos sociais,sim, Dakar
também sediará um Fórum Mundial Alternativo da Água (FAME) em 2022, conforme acordado com
todas as Organizações da Sociedade Civil do Sul e do Norte.
I.

Contexto e justificativa

O Fórum Mundial Alternativo da Água (FAME) é realizado paralelamente ao Fórum Mundial da
Água (FME) para afirmar que outra abordagem de gestão é possível. É também para lutar contra
a lógica de mercantilização da água pronunciada pelas multinacionais com o sistema neoliberal que
nasceu o FAME, fórum organizado simultaneamente na mesma cidade. A FAME defende uma
concepção da água como um bem comum universal, que não pode ser submetido à lógica do mercado
capitalista. As organizações e ativistas participantes da FAME afirmam que a água deve ser protegida
da exploração e apropriação, e que seu acesso deve ser garantido como um direito humano nas leis e
práticas de sua governança. A participação dos cidadãos, comunidades e povos é um elemento crucial
para a gestão democrática da água. .
Este contra-fórum permite, portanto, que a sociedade civil se reúna na luta contra o objetivo de
transformar a água em mercadoria, promovendo a financeirização de corpos hídricos e ecossistemas,
privatizando recursos e tornando este direito humano uma mercadoria. Este movimento contribuiu
assim para o reconhecimento pela Assembleia Geral da ONU do “direito à água potável segura e limpa
como um direito fundamental, essencial para o pleno exercício do direito à vida e de todos os direitos
humanos.» Em julho de 2010. O Dakar 2022 O FAME também acontece em um contexto internacional
de crise do VÍRUS CORONA, que lembrou aos tomadores de decisão em todo o mundo que a água é o
que faz a vida, porque entre as soluções recomendadas para a pandemia estava o lavar as mãos de
forma permanente.
Ce contexte mondial est aussi marqué par une poussée massive et meme agressive des
multinationales dans la gestion et la gouvernance de l’eau, dans beaucoup de pays africains au Sud du
Sahara. On se rappelle les différentes péripéties du dernier appel d’offre international du Sénégal pour
la signature d’un contrat d’affermage de l’eau dans les milieux urbains et péri urbains. Le Forum social
sénégalais en avait largement parlé, et aujourd’hui, l’histoire lui a donné raison, car, en dehors des
péripéties et de tous les soupçons d’irrégularités qui y étaient dénoncés, toutes les promesses qui
étaient faites en son temps, n’ont jamais été respectées jusqu’ici, et les syndicats du secteur le
confirment chaque dans des revendications et des luttes qu’ils mènent pour faire respecter les
engagements qui étaient pris. Cette logique de délégation et d’accaparement de l’eau en Afrique existe
aussi dans d’autres pays dont la gestion de ce bien est confiée à des multinationales venues du Nord,
dans le seul but de se faire des bénéfices au détriment des populations. On peut ajouter à ce contexte,
la question de la gestion délégataire de l’eau en milieu rural au Sénégal, qui fait aujourd’hui l’objet de
luttes, de dénonciation des populations qui réclament une gestion communautaire participative et des
forages des villages et des Communautés. La marche mondiale pour le droit à l’eau proposée par nos
amis et camarades indiens, serait une des réponses citoyennes des mouvements sociaux. L’entrée de
l’au en Bourse en pleine année de pandémie est un élément révélateur des intentions des
multinationales. O contexto é fortemente marcado por uma opção de delegações por contrato que os
nossos Estados escolheram, confiando assim, o que faz a vida, a particulares estrangeiros aqui e ali na
África, e mesmo nos países do sul.
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Com as mudanças climáticas e as sucessivas COPs, a questão da água continua sendo uma
prioridade; quer se trate de água produzida, quer se trate de água nas famílias, é preciso dizer que há
cada vez mais riscos de crises hídricas ou de “guerras”. A ganância pela água tornou-se cada vez mais
viva, o debate sobre o respeito pelo direito à água reconhecido pelas Nações Unidas, os desafios das
delegações da gestão da água nas cidades e no campo, este é o contexto em que o Dakar 2022 O
Fórum Mundial da Água Alternativo está sendo preparado.A FAME acontecerá de 21 a 26 de março de
2022 em Dakar em torno de diversas atividades.
II.

Objetivo principal :
O objetivo do Fórum Alternativo Mundial da Água (FAME) é construir e constituir uma alternativa
concreta ao Fórum Mundial da Água (WFME) organizado pelo Conselho Mundial da Água, um órgão
próximo às corporações transnacionais que afirma se arrogar à governança mundial da água que
considera como um recurso de mercado como petróleo e gás.
Há anos todos os movimentos da sociedade civil que fazem campanha pela preservação dos recursos
hídricos e sua gestão cidadã vêm desenvolvendo plataformas, propostas e ações, seja em encontros
específicos (Fóruns Alternativos, seja nos Fóruns Sociais Mundiais internos como em Porto Alegre,
Caracas, Nairóbi ou Belém, que serviu de base para o surgimento de um movimento pela
reapropriação da água, bem comum da humanidade.
Objetivos específicos :
Em Dakar, a FAME pretende continuar e ampliar este movimento através dos seguintes objetivos
específicos:
SO1 : Empreender a reestruturação, o fortalecimento do movimento alternativo, a
popularização e a promoção de um discurso alternativo a favor de uma gestão ecológica, democrática
e comunitária da água, em um contexto de mudanças climáticas
III.





SO2: Planejar a busca de soluções para a crise hídrica global,



SO3 : Exigência de nossos Estados, a inclusão nas Constituições do direito à água e ao
saneamento por meio de uma campanha internacional



SO4: Adote um plano de trabalho participativo que nos levará ao próximo Fórum Mundial da
Água em dois anos

IV.

V.

Datas e participantes
A FAME acontecerá em Dakar, de 21 a 26 de março de 2022, paralelamente ao Fórum Mundial da
Água. Muitos participantes são esperados, vindos da África, Europa, Ásia, América Latina e América
do Norte. Participarão cerca de 2.000 delegados, representando diferentes organizações sociais e
cidadãs que lutam contra a mercantilização da água.
Para esta edição, espera-se uma forte presença de africanos, com a proximidade e acessibilidade de
Dakar onde muitas pessoas podem chegar por voz terrestre através de caravanas como durante o
Fórum Social Mundial em 2011.
Prevê-se a preparação de moradias comunitárias, casas de família, ou em centros sociais, e mesmo
em hotéis acessíveis. Obviamente, a participação de jovens e mulheres é uma opção recomendada às
Organizações que deverão escolher seus delegados levando em consideração essas prioridades.
Organização científica do trabalho e abordagem metodológica
O movimento global do Multifaceted Alternative Water Forum permitiu o nascimento de redes nacionais,
como na Itália, ou continentais, como na África, mas também de Coalizões ou Plataformas Cidadãs
sobre a questão da água em todo o mundo.
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Esse movimento também tem permitido aqui e ali o recuo ou questionamento da privatização da água
na América Latina, África, Europa e principalmente na França, berço das principais multinacionais do
setor, em particular com a volta de algumas grandes cidades da Ilha. de France na gestão
pública. Esse movimento promoveu o reconhecimento do acesso à água como um dos direitos
humanos fundamentais pela Assembleia Geral da ONU em 28 de julho de 2010.
Nesta dinâmica, a organização científica dos trabalhos e atividades do Fórum Alternativo de Dakar será
baseada em diferentes temas que se sobrepõem às preocupações das populações e comunidades
representadas pelas Organizações que estarão em Dakar.
As sessões plenárias são planejadas após a grande cerimônia de abertura da edição; uma sessão que
será seguida de oficinas, reuniões de intercâmbio, conferências temáticas, visitas de campo e
experiências práticas de atividades cidadãs e comunitárias vinculadas à governança participativa e
ecológica da água e do saneamento.
Obviamente, as Organizações e redes que farão parte da FAME têm toda a atitude para incluir as suas
próprias atividades, outras em aglutinação, que serão incluídas na agenda a estabelecer pela
Comissão Organizadora do Fórum de Dakar. um Comitê Organizador que reúne diversos atores em
torno do Fórum Social Senegalês.
Sem ser exaustivo, aqui estão alguns temas das oficinas que já são oferecidas:



Direito à água - pandemia e desastres naturais: que resiliência?



Mulheres e Água em um contexto de violência machista



Água, agricultura e soberania alimentar em um contexto de grilagem de terras,



Direito à água: quando e como formalizá-lo nas Constituições?



Mudanças climáticas e financeirização da natureza, questões e desafios



Governança e parcerias na gestão pública e comunitária da água



Resistências e lutas contra as reformas neoliberais e a “mercantilização da água



Acesso à água e saneamento e desenvolvimento territorial;



Água Comum da Humanidade e Saúde Pública na África e no mundo



Extração de água e recursos naturais na África Subsaariana e ao redor da costa africana




Gestão democrática de recursos água e financiamento público



Energia e água - que adaptação para acesso à energia para todos?



NB / Todas as organizações também podem adicionar temas a esta lista que permanece

Dinâmica de compartilhamento de água e conflitos transfronteiriços e intercomunitários,

aberta
Além disso, além de workshops e painéis, está previsto:



Assembleias gerais de autoridades locais, redes de ONGs e / ou pesquisadores;



Um Tribunal de Água e Saneamento,



Iniciativas Juvenis e Femininas,



Sessões de diálogos e controvérsias (entre atores da sociedade civil e tomadores de decisão
ou funcionários eleitos locais, e entre líderes delegados ou estaduais e a sociedade civil;
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Festivais e Filmes sobre água e saneamento;



Audiências de cidadãos e visitas a modelos de gestão de água da comunidade



Etc,
É, portanto, uma abordagem participativa, inclusiva e aberta a todas as iniciativas dos cidadãos, porque o fórum é organizado em
torno do desejo de lutar contra a lógica anti-social e anti-ambiental do Fórum Mundial da Água.

VI.

Resultados esperados
Ao final desta edição do FAME, são esperados os seguintes resultados
O Alternative World Water Forum em Dakar foi realizado paralelamente ao WME2022
O movimento FAME foi fortalecido e revitalizado e um Comitê Internacional de Coordenação
foi criado
A questão da governança participativa da água para um direito efetivo e constitucional de
acesso à água é abordada em uma agenda de campanha internacional.
Um plano de ação para o acompanhamento até Dakar 2022 é adotado e será implementado
pelas organizações membros da FAME
VII-Orçamento e logística:
Um evento deste porte requer um orçamento financeiro adequado e equipamento logístico.
O Comitê Organizador Senegalês que reúne as várias ONGs / OSCs, sindicatos e organizações de
mulheres, jovens, produtores, jornalistas que trabalham na governança alternativa e participativa da
água e no direito de acesso à água. o declínio de toda a logística necessária para o sucesso deste
evento.
Este orçamento incluirá as várias rubricas habituais, como o site do fórum, logística de trabalho,
comunicação, recepção e alojamento, alimentação comunitária, etc.
Este orçamento será submetido às organizações membros e parceiros aqui e ali para solicitar sua
participação e apoio.
Convidamos a todos a se prepararem para participar deste encontro e trabalharem para o sucesso
deste Fórum Mundial Alternativo da Água em Dacar.
Todos em Dakar, para que a água não se transforme em mercadoria na bolsa!
Todos em Dacar em março de 2022 por uma aplicação efetiva do direito à água e ao saneamento.
O Comitê Organizador /

S / c Centro Ahmadou Malick Gay- Ex Centre de Bopp- Escritório do Fórum

Social Senegalês - FSS
Tel 338251381 / ou 778117563- Email: forumsocialsenegal10@gmail.com
visto na internet / https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_alternatif_mondial_de_l%27eau



http://www.mnle.fr/wp-content/uploads/2020/12/Charte-du-Forum-alternatif-mondial-de-leau-20213.pdf
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