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VAMOS CONSTRUIR JUNT@S UM FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DE AÇÕES E LUTAS

Seis dias de mobilização,
debates e lutas globais

Faça já sua pré-inscrição no Fórum Social
Mundial Virtual
Centenas de representantes de movimentos e
organizações sociais de diversos países já
começaram a se inscrever para participar e
promover atividades no Fórum Social Mundial
Virtual.
Além de se inscrever, é fundamental divulgar o
FSM para suas parcerias e áreas de influência.
Após realizar a pré-inscrição, é possível fazer o
seguinte:
- Optar por um dos Grupos de Trabalho para participar (Comunicação, Mobilização, Recursos etc);

No dia 25 de janeiro, o Fórum Social Mundial
terá início com uma Marcha Virtual internacional em defesa de Justiça, Democracia
e Bem Viver.

- Escolher um Espaço Temático para contribuir
com a metodologia e a construção dos Painéis;

Durante os dias do Fórum, além das diversas
atividades autogestionadas, promovidas por cada
organização ou movimento social participante, o
Grupo Facilitador organizará Painéis sobre cada
espaço temático, com duas ou três horas de
duração cada, para os quais estão sendo convidadas lideranças sociais e políticas, intelectuais e
personalidades de expressão internacional que
lutam sob o lema: Um Outro Mundo é Possível
(Necessário e Urgente).

- Ou simplesmente reservar a agenda para participar diretamente nos dias do Fórum.

Saiba mais: https://wsf2021.net

- Começar a preparar sua(s) atividade(s) autogestionada(s);

Faça já a sua pré-inscrição, em poucos minutos,
clicando no link abaixo:
https://framaforms.org/contacto-inclusion-proceso-fsm2021v-1604754077
Prepare a sua atividade autogestionada
Todos os movimentos e organizações sociais que
participam do Fórum Social Mundial Virtual
podem promover atividades autogestionadas no
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Desafios da Conjuntura e Campanhas para
2021
Enfrentar os graves e urgentes desafios da atual
conjuntura com articulações, lutas e campanhas
globais é uma das maiores necessidades políticas
dos movimentos e organizações sociais em todo o
mundo.
A programação do Fórum Social Mundial Virtual
vai possibiltar respostas concretas a essa questão.

Prepare a sua atividade autogestionada
Todos os movimentos e organizações sociais que
participam do Fórum Social Mundial Virtual
podem promover atividades autogestionadas no
espaço do Fórum.
Tanto a definição política quanto a logística de
cada atividadade autogestionada são de responsabilidade do movimento ou da organização
social que as promovem. Ou seja, a escolha do
tema e sua relação com o Espaço e Eixo Temático
do Fórum bem como as definições da plataforma
de comunicação, da capacidade da sala virtual, da
geração do link para acesso, data e horário etc.
A estrutura do Fórum, organizada pelo Grupo
Facilitador, possibilitará que todas as atividades
autogestionadas sejam incluídas na Programação
Geral do FSM Virtual, que será difundida em todo
o mundo.

Painéis vinculados aos Espaços Temáticos e
outras atividades organizadas pelo Grupo Facilitador serão dedicados à convergência de propostas que se estenderão pelo ano de 2021.

Mobilização mundial em cinco Continentes
Mobilizar amplamente é uma das tarefas mais
importantes para construir um grande evento –
ainda mais sendo virtual - e contribuir para a sua
relevância política.
O Grupo de Trabalho de Mobilização do FSM
Virtual está levando à prática um plano que
pretende atingir esse objetivo em todo o mundo
– e em um prazo muito curto.
Não está, porém, partindo do zero.

Para isso, serão divulgados com antecedência os
prazos para a inscrição das atividades autogestionadas, cujo formulário específico já está sendo
preparado.
Comece, portanto, desde já a preparar a atividade
autogestionada da sua organização por que em
cerca de duas semanas você já poderá inscrevê-la.
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A mais recente edição planetária presencial do
Fórum Social Mundial, realizada em março de
2018, em Salvador, Bahia, Brasil, contou com cerca
de seis mil organizações da sociedade civil e
mais de 80 mil participantes.
De janeiro até outubro deste ano, o Conselho
Internacional do FSM realizou várias reuniões e
encontros ampliados, com organizações internacionais, redes globais e representantes de Coletivos Facilitadores de Fóruns Sociais Temáticos,
Regionais e Nacionais, agregando centenas de
participantes de todo o mundo.
É a partir, portanto, dessa ampla fase de escuta e
diálogo – e de revitalização política e orgânica
do processo do FSM – que está se dando a mobilização para o FSM Virtual de 25 a 30 de janeiro de
2021.
O Grupo de Trabalho de Mobilização está desenvolvendo quatro linhas principais, que precisam
ser reforçadas.
Uma delas é geográfica.
As iniciativas na América Latina e na Europa já
apontam para um caminho de mobilização continental em direção ao FSM Virtual.

Essas redes – dedicadas a lutas fundamentais e
globais (trabalhadores da cidade e do campo,
democracia, pandemia, meio ambiente, direitos
humanos, mulheres, antiracismo, povos oprimidos etc) – têm um papel importantíssimo no
atual processo de mobilização.
Uma terceira linha é a de aumentar significativamente a participação da juventude de todo o
mundo.
E a quarta linha de trabalho está focada nos
próprios Espaços e Eixos Temáticos do FSM
Virtual, incentivando os participantes desses
grupos a intensificarem a mobilização nas suas
áreas de parceria e de influência.
O convite está feito para que se integrem no
Grupo de Trabalho de Mobilização.

Na América do Norte - especialmente Estados
Unidos e Canadá – o trabalho precisa ser bastante
intensificado.
E muito mais intensificado ainda na Ásia, África e
Oceania.
Outra linha é a mobilização com a ajuda das principais redes de organizações e movimentos
internacionais que estão presentes em vários
continentes.
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f. Espaço temático: SOCIEDADE e DIVERSIDADE
Exemplos de temas: gênero, feminismo, feminicídio, racismo, povos indígenas...
g. Espaço temático: COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO,

CULTURA

Exemplos de temas: tecnologia da informação,
conhecimento, capitalismo cognitivo
h. Espaço temático: POVOS ORIGINÁRIOS.

Espaços Temáticos e grandes Painéis
Conheça as definições formuladas até agora e se
integre em um dos grupos.
a. Espaço temático: MUDANÇA CLIMÁTICA /

ECOLOGIA

Exemplos de temas: água, recursos naturais,
extrativismo, alimentação...
b. Espaço temático: PAZ E GUERRA
Exemplos de temas: geopolítica, militarização,
refugiados e migração
c. Espaço temático: DEMOCRACIA
Exemplos de eixos temáticos: Fascismo, autoritarismo, fundamentalismo, religiões, participação,
liberdades, direitos civis e políticos...

Há dois temas transversais em todos os Espaços:

GÊNERO e LUTA CONTRA O RACISMO.

E o Eixo Temático Especial: O FUTURO DO FSM.

d. Espaço temático: JUSTIÇA SOCIAL
Exemplos de temas: direitos econômicos, sociais
e Culturais e o direito ao desenvolvimento;
proteção social e (re)distribuição da riqueza (...)
e. Espaço temático: JUSTIÇA ECONÔMICA
Exemplos de eixos temáticos: combate às
desigualdades - modos de produção e distribuição da riqueza; produtividade e apropriação
da riqueza; endividamento e controle político e
social; economia social e solidária, transformadora, os comuns...

Edição: GT de Comunicação do CI e
Grupo Facilitador do FSM Virtual
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