
“O FSM como espaço aberto”
O mundo de hoje enfrenta múltiplas crises relacionadas à hegemonia global neoliberal. Neste quadro,
nós, signatários desta Declaração, participantes do processo do Fórum Social Mundial (FSM),
consideramos que o FSM é mais necessário do que nunca. Ao mesmo tempo, o FSM está numa crise,
que deve ser atribuída em grande parte a importantes divergências entre os membros do seu Conselho
Internacional (CI) na última década sobre o caráter e o futuro do FSM.

A fim de contribuir para uma superação positiva da atual crise do CI, queremos confirmar o consenso
que o FSM é um espaço aberto e revigorar o CI como órgão facilitador para o FSM.

I/ Para respeitar a voz e a autodeterminação de todxs, o FSM deve permanecer um espaço de
articulação aberto e horizontal.

Consideramos que, no respeito mútuo e na solidariedade das iniciativas que lutam pela efetiva
construção de um outro mundo possível, devemos preservar o caráter de “espaço aberto” do Fórum
Social Mundial como afirma o primeiro princípio do FSM. Consideramos necessário reafirmar o sexto
princípio da atual Carta de Princípios do FSM pelo qual ninguém pode expressar posições em nome do
Fórum, e, numa extensão coerente deste princípio, nem em nome do seu Conselho Internacional.

Consideramos ainda que as decisões do Conselho Internacional devem continuar a ser tomadas
por consenso. Isto deve ser entendido como a aceitação por todxs xs seus membrxs de todas as
decisões a serem tomadas. Isso não significa unanimidade: uma minoria que não concorda pode muito
bem aceitar ceder porque não se sente profundamente lesada. Se recusa, é porque está em jogo algo
fundamental para ela e deve ser respeitada a sensibilidade de todas as partes interessadas, este é o
próprio princípio do consenso. Se nenhuma formulação "aceitável para todxs" for encontrada, nenhuma
decisão pode ser tomada e o CI precisa prosseguir com a discussão.

II/ Para dar forma a um processo do FSM mobilizador, vamos todxs colocar o CI de volta ao
trabalho!

Acolhemos iniciativas de pessoas, organizações e movimentos sociais, visando dinamizar o processo
FSM por meio da construção de novos processos de assembleia, deliberativos e orientados para a
ação, paralelamente ao Fórum Social Mundial - como novos Sujeitos Políticos Mundiais que poderiam
assumir posições políticas, e propor ações planetárias, como, por exemplo, a ideia das Assembleias
Sociais Mundiais. Consideramos que os comités facilitadores de processos de Assembleia Social e o CI
podem manter uma relação cooperativa e construtiva que determinem em conjunto.

Consideramos que o ponto chave é reforçar o processo do FSM como um Espaço Aberto, e
avaliamos que é possível e necessário faze-lo com o CI, deixando as discussões sobre tomadas de
posições em nome do FSM ou do CI para trás. Para que o CI cumpra novamente o seu papel, devemos
prepara-lo para receber contribuições sobre facilitação de muitas organizações, por meio de comissões
e grupos de trabalho, auxiliados por uma secretaría eficiente, entre outras possibilidades.

Algumas das tarefas dessa volta do CI ao seu trabalho poderiam ser: convidar a fazer propostas
para os próximos eventos do FSM e discuti-las com os possíveis facilitadores; apoiar a facilitação de
eventos futuros, garantindo a transferência de experiências e conhecimentos de eventos passados;
fortalecer o FSM como processo permanente conectando xs participantes entre os eventos; refletir e
cooperar para uma melhor implementação das funções do FSM, e a mútua visibilidade horizontal dos
anúncios feitos pelxs participantes; e aprofundar as práticas decoloniais e feministas no processo do
FSM..

Pensamos que, com a retomada efetiva do trabalho de facilitação do CI, muitas perspectivas se abrirão
e novas possibilidades aparecerão


