GUIA DE PARTICIPAÇÃO
O Fórum Social Mundial faz 20
anos em 2021.
Entramos no Ano 2 da pandemia de covid-19
com a urgência de mobilizar forças sociais e
ampliar campos de atuação, fortalecer lutas
emergenciais
e
resistências
populares,
promover diálogos, defender alternativas e
alinhar estratégias de pressão por Outro Mundo
Possível.

Não há tempo a perder!
Para este ano, o que se espera no FSM?
Aperfeiçoar a dinâmica do processo do
Fórum Social Mundial para maior articulação
entre as lutas sociais e incidência política
Ampliar o alcance e inclusão dos diálogos
presenciais e online
Expandir visibilidade e inter-relacionamento
das ações e iniciativas de resistência e
transformação (lutas, projetos, campanhas)
assumidas por participantes no processo
Construir a caminhada para uma próxima
edição mundial centralizada, com proposta
de acontecer no México até início de 2022,
incorporando as novas tecnologias e formas
de comunicação e participação

Sobre o Fórum
Nasceu em 2001 por organizações e movimentos
sociais que, a partir de uma proposta inicial, se
auto-convocaram e se mobilizaram para um
encontro em Porto Alegre/Brasil, em contraponto
ao neoliberalismo representado pelo Fórum
Econômico Mundial, que acontece todos os anos, em
Davos/Suíça desde 1971.
Além das primeiras edições em Porto Alegre
(2001, 2002, 2003 e 2005), o FSM percorreu o mundo
com eventos em Mumbai, Caracas, Karachi,
Bamako, Nairóbi, Belém, Dakar, Túnis, Montreal,
Salvador da Bahia, além de edições temáticas,
regionais e continentais.
O processo do Fórum tem sido um espaço de
expressão de movimentos por uma globalização
diferenciada. Foram 13 edições presenciais do FSM
e uma descentralizada que conectou os eventos
locais pela internet já em 2008. Agora, ao completar
20 anos, o desafio é a realização desta edição
inteiramente Virtual.

Há duas instâncias colaborativas de apoio ao Fórum:

O Conselho Internacional FSM (CI)
Um Grupo Facilitador Internacional (GF)
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A urgência de um Fórum Social Mundial em Janeiro de 2021
Dado o difícil contexto internacional, desastres
climáticos e ecológicos crescentes por ação humana,
emergências democráticas, a pandemia do
coronavírus, e a impossibilidade de realizar uma
edição presencial, o CI e GF decidiram realizar uma
edição emergencial virtual do Fórum Social Mundial
em janeiro de 2021.
Esta edição do FSM acontecerá entre os dias 23
e 31 de janeiro de 2021. Passou dos cinco dias
previstos inicialmente para nove dias de
programação.

PROGRAMAÇÃO

O objetivo é possibilitar a abordagem das grandes
questões trazidas pelas lutas sociais e assegurar o
acesso e participação à todas(os) em horários
acessíveis.
O programa do evento FSM Virtual 2021 será
composto por atividades gerais organizadas pelo
Grupo Facilitador e Conselho Internacional e
atividades
autogestionadas
propostas
por
movimentos/ organizações sociais de todos os
continentes.

https://wsf2021.net/programa-evento/

23.01

30.01

Marcha Virtual por Direitos, Justiça,
Democracia e Bem Viver, com
Painel de Abertura

Dia de Assembleias Autônomas
Autogestionadas

24 à 29.01

As
assembleias
devem
ser
preparadas
conjuntamente e inscritas como atividades por um
grupo inicial de organizações igualmente inscritas
no FSM

7 Painéis de Debates

31.01

um para cada espaço temático

Àgora de Futuros

organizados coletivamente por grupos específicos
formados no GF

Espaço para visibilizar e interrelacionar iniciativas
duradouras para outro mundo possível, seja
formuladas como resultados das Assembleias,
Atividades ( declarações e agendas ) ou formuladas
como descrições de lutas campanhas, processos
transformadores já existentes e continuados em
2021. Prevista das 14h às 18h GMT

Semana de Atividades e
Iniciativas Autogestionadas Paralelas
Espaço criado para proporcionar momentos de diálogo
(workshops, conferências, mesas redondas, rodas de
discussão ou performances, sempre virtuais).
Elas poderão ser propostas em quaisquer horários,
entre 24 e 29 de janeiro, fora aquele reservado aos
painéis comuns temáticos (das 14hàs 16h GMT e no dia
27.01 das 14h às 18h GMT

Evento de Encerramento
Atividade de Conclusão que fará o lançamento da
caminhada rumo ao próximo FSM presencial, póspandemia, com indicativo para ocorrer até o início
de 2022, no México. Prevista das 18h às 20h GMT
guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]
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Mapa de Atividades
Horários por
países
México (4h às 6h)
Brasil (7h às 9h)
África - Europa (11h às 13h)
Índia (15:30h às 17:30h)
Japão (21h às 23h)

Horário
GMT

Sábado
23.01.2021

10 às 12h
GMT

Painel
14 às 16h
de
GMT
Abertura

México (16h às 18h)
Brasil (19h às 21h)
África - Europa (23h à 1h)
Índia (4h30h às 6h30)
Japão (9h às 11h)

Terça
26.01.2021

Quarta
27.01.2021

Evento
PolíticoCultural
Virtual
Mundial

México (8h às 10h)
Brasil (11h às 13h)
África - Europa (15h às 17h)
Índia (19:30h às 21:30h)
Japão (1h às 3h)

México (14h às 16h)
Brasil (17h às 19h)
África - Europa (21h às 23h)
Índia (2h30 às 4h30)
Japão (7h às 9h)

Segunda
25.01.2021

Quinta
28.01.2021

Sexta
29.01.2021

Sábadoa
30.01.2021

Domingo
31.01.2021

MARCHA

12 às 14h
GMT

México (12h à 14h)
Brasil (15h às 17h)
África – Europa (19 às 21h)
Índia (23h30 às 2h30)
Japão (5h às 7h)

Domingo
24.01.2021

https://wsf2021.net/programa-evento/

Atividades autogestionadas e convergências para a articulação

México (6h às 8h)
Brasil (9h às 11h)
África - Europa (13h às 15h)
Índia (17:30h às 19:30h)
Japão (23 h às 1h)

México (10h às 12h)
Brasil (13h às 15h)
África – Europa (17h às 19h)
Índia (21:30h às 23:30h)
Japão (3am às 5amh)

até o momento

Democracia

Grandes Painéis dos Espaços Temáticos
Temas transversais: Gênero, Combate aos Racismo, Pandemia e o Futuro do FSM
Paz e
Guerra

Justiça
Econômica

Educação,
Comunicação
e Cultura

Atividades autogestionadas e
convergências para a articulação

16 às 18h
GMT

MARCHA

18 às 20h
GMT

20 às 22h
GMT

Feminismo,
Sociedade e
Diversidade
Povos
Originários e
Ancestrais
Atividades
autogestionadas
e convergências
para a articulação

Justiça
Social

Clima, Ecologia e Meio
Ambiente

Atividades autogestionadas e
convergências p/articulação

Assembleias
Autonômas
Ágora de
Futuros

Encerramento

Evento
PolíticoCultural
Virtual
Mundial

22 às 24h
GMT

Para mais informações e efetuar inscrições sobre como participar no FSM 2021
acesse o Módulo de Registro (https://join.wsf2021.net/) no site oficial (www.wsf2021.net)
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INSCRIÇÃO
Como participar?
É preciso criar uma conta de usuário com
Login e Senha no site oficial, confirmar alguns
dados para ter acesso a informações
e
atividades, inscrever iniciativas e assim interagir
com o FSM Virtual, de 23 a 31 de janeiro de 2021.

É importante: :
1. Inscrever-se como participante
2. Inscrever sua organização/movimento social ou
coletivo (se você for a pessoa encarregada de fazêlo)
3. Inscrever uma ou mais atividades que sua
organização realizará no FSM 2021
4. Inscrever iniciativas duradouras "por um outro
mundo possível" que começarão ou continuarão em
2021 e que poderão ser apresentadas no FSM 2021

Crie sua conta de participante
(Login e Senha)
Com essa conta é possível também:
1) Inscrever sua Organização, movimento social ou
coletivo,
2) Inscrever /editar uma Atividade ou ainda;
3) Inscrever/editar uma Iniciativa mais duradoura,
https://join.wsf2021.net/?q=fr/user/register
Se você participou do Fórum Social Mundial
das Economias Transformadoras (FSMET),
pode usar sua conta já criada em
https://join.transformadora.org ,
com o mesmo login, e-mail e senha.

Registre uma atividade
As atividades são oficinas, painéis, assembleias,
exposições de experiências, debates, micro
palestras, performances artísticas e culturais,
entre outras formas de intervenção online,
organizadas por uma ou mais organizações.
https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/17

Site oficial: https://wsf2021.net/
No espaço do Fórum, durante o evento virtual
do FSM 2021, elas devem/pretendem para avançar
diversos propósitos como aqueles previstos na
Carta de Princípios do FSM, Art. 1º (intensificar a
reflexão, realizar um debate democrático de ideias,
elaborar propostas, estabelecer uma livre troca de
experiências e articular ações efetivas).

Registre uma Assembleia Autonôma
A Assembleia Autônoma é uma Atividade
promovida por um grupo de organizações
proponentes. Ela deve ser inscrita para ocorrer no
dia 30 de janeiro.
As proponentes devem estar inscritas e no título
deve-se dar o nome de “ASSEMBLEIA de XXXX”. O
registro será similar ao de atividade. Recomendase um mínimo de cinco organizações proponentes.

Registre sua Organização, Movimento
ou Coletivo
https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/16

Registre uma Iniciativa e participe da
Agora dos Futuros
Iniciativa é ação continuada que pode ser
inscrita separadamente (seja ela campanha, luta,
processo, de caráter contínuo, de uma ou várias
organizações) ou descrição de caminhos e linhas
de ação em que a organização proponente esteja
engajada, e que ocorra durante o ano de 2021.
Os grupos promotores de Iniciativas podem
anunciar suas datas ações futuras em 2021. Essas
datas irão conformar um calendário de futuros.
No espaço da Agora de Futuros do FSM Virtual
2021, dia 31 de janeiro, eles poderão ser
encontrados em sua sala especifica. O Guia da
Ágora de Futuros estará disponível a partir de 23
de janeiro de 2021.
https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/18
guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]
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Site oficial: https://wsf2021.net/
Atividades são editáveis

Observações

No horário dos grandes painéis temáticos não
estará disponível a possibilidade de proposição
de atividades. Nesse horário o Grupo
Facilitador convida todos a estarem conectados
coletivamente neles

Melhor usar Navegador Firefox ou Chrome
Você deverá estar conectado(a)
obrigatoriamente em uma conta usuário (Login
e Senha) previamente cadastrada

Localize a sua ou outras organizações,
buscando pelo nome em
https://join.wsf2021.net/organizations

O que você procura no Programa?
Você pode localizar uma atividade, organização
ou iniciativa por meio de listas disponibilizadas no
site join.wsf2021.net
Cada vez que você cria ou atualiza uma página de
organização/atividade/iniciativa
receberá um email de join@wsf2021.info, com o link
onde vc pode reeditar a página

localizar atividades:
https://join.wsf2021.net/activities
localizar iniciativas:
https://join.wsf2021.net/initiatives
localizar organizações:
https://join.wsf2021.net/organizations

Dúvidas
Acesse
FAQ:
Como
se
registrar?
(https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/27)
ou escreva: forumvirtual@wsf2021.net

REDES SOCIAIS

Acesse e busque por nome ou ordem alfabética:

mapa de atividades gerais:
https://wsf2021.net/programa-evento

@WSF2021

Facebook | Instagram | Twitter
Friendrica | Mastodon | Fediverse

A comunicação do FSM apoia o uso do Software
Livre e recomenda:
O
Friendica:
uma
rede
social
descentralizada, que não usa seus dados de
maneira obscura a serviço da publicidade
corporativa.

https://friendi.ca/
Ao postar em Friendica ou Mastodon, é
possível dialogar com todo Fediverse
(Universo de redes livres federadas)

O Mastodon tem recursos de microblogging
semelhantes ao Twitter. É voltado para
pequenas comunidades independentes e,
portanto, baseado em comunidade, em vez
de cima para baixo, com a moderação e
operação de serviço através de uma rede
colaboração inter-independente.

https://joinmastodon.org/

guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]
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FUSOS HORÁRIOS
O Fórum é hiper global
Atenção aos fuso horários das atividades que
você escolher para assistir e propor.
Aproveite e globalize sua causa!

Programação geral

https://wsf2021.net/programa-evento
Tabela para conversão de fuso- horário
https://www.thetimezoneconverter.com/
global
Para saber mais sobre Zonas e Fusos Horários:
https://24timezones.com/hora_certa.php

Tabela para ajudar a planejar eventos em sincronia com os horários oficiais do FSM

Um (01) dia global de 24 horas, dividido em seis
(6) colunas de quatro (4) horas UTC (tempo
universal coordenado).
O "dia" termina com a coluna “mundial” destacada
em azul (às 14h UTC - 11h brasil) Nesta imagem a
barra vertical azul, indica o começo do dia.

A partir dela você tem que checar a hora
em sua cidade e se planejar.
As atividades globais acontecerão entre às
14h e 16h UTC.

Se organize com antecedência!

MARCHA VIRTUAL

A Marcha Virtual será um evento político,
cultural e virtual de abertura do Fórum, onde
ocuparemos coletivamente as redes sociais em
todo mundo em prol de justiça social e
económica, democracia e bem viver!

Indivíduos e organizações poderão participar
promovendo atividades artístico-culturais locais,
presenciais e virtuais em diferentes territórios
do mundo que serão amplamente divulgadas e
compartilhadas pela Internet, incluindo hashtags
comuns nas redes sociais.

guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]

p.06

GUIA DE
PARTICIPAÇÃO
MARCHA VIRTUAL
Como participar?
1. Criar uma conta, login e senha como em
"inscrição";
2. Gravar video breve de até 2 minutos descrevendo
sua luta;
3. Enviar o video ao Grupo Facilitador do FSM
Virtual 2021 até dia 13 de janeiro;

Formas de envio do vídeo:
i) Enviar o arquivo
para o email:
forumvirtual@wsf2021.net, com o título Marcha
Virtual e o nome da atividade ou
ii) Carregar o vídeo
diretamente no site:
https://video.wsf2021.info/ e em seguida, se
quiser, disponibilizar o link video e ficha da
iniciativa que descreve sua luta, se vc anunciar
uma

TEMAS TRANSVERSAIS
Gênero, Combate ao Racismo,
Pandemias e o Futuro do FSM

O que significa isso?
Que esses temas deverão ser explorados
pelas/os painelistas das atividades principais e
poderão
ser
tocados
nas
atividades
autogestionadas

ESPAÇOS TEMÁTICOS
Cada Espaço Temático está constituído por um
Grupo de Trabalho (GT) autoconvocado de
participantes no Grupo Facilitador do FSM 2021.

No ato da inscrição de sua Atividade/Iniciativa
será necessário associá-la a até três dos espaços
temáticos propostos, bem como até três temas
transversais.

Esses GT têm por objetivos:
i) construir coletivamente os termos de referência
com objetivo de de definir/alinhar os temas que
serão tratados por painel temático e

Essa associaçao permitirá aos grupos
facilitadores de espaço temático se comunicarem
com quem relacionou essas atividades aos eixos.

ii) facilitar cada Painel Temático .
guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]
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Paz e Guerra

Justiça
Econômica

geopolítica, militarização, refugiados e migração
Formas de produção e distribuição de riqueza; Produtividade e apropriação de riqueza;
endividamento e controle político, economia sólida, transformativa, multinacional,
organizações financeiras internacionais, desenvolvimento, corrupção e sonegação fiscal,
sistema financeiro, comércio

Educação,
Comunicação e
Cultura

Tecnologias, marco civil da internet, conhecimento/saberes, capitalismo cognitivo, comunicação,
educação e cultura populares, mercantilização das vidas, mercantilização da educação, educação
popular, liberdade de expressão, construção e disputa de imaginários coletivos, acesso à
internet, Redes sociais e regulação de plataformas digitais, desinformação e notícias falsas

Feminismo,
Sociedade e
Diversidade

Gênero e feminismo, afrodescendentes, diversidade sexual, jovens, violências e
narrativas, direitos sexuais e reprodutivos, construção do conhecimento para
disputar sentidos e matriz cultural, memória e história desde os corpos até os
territórios, religiosidades feministas, fundamentalismos, feminismos e cuidado da
vida/ cuidado dos corpos, territórios e comunidade de vida, economias feministas,
particularidades e interseccionalidades de lutas feministas, violências de gênero e
racial, encarceramento racial, feminicídios. ecofeminismo

Povos Originários
e Ancestrais

Justiça Social e
Democracia

Clima, Ecologia e
Meio Ambiente

Fascismo, populismo, autoritarismo, fundamentalismo, religiões, participação,
liberdades, diretrizes civis e políticas, diretrizes econômicas, sociais e culturais,
diretas ao desenvolvimento; protecção social e (re)distribuição de riqueza,
ilegalização da pobreza, migração e directivas universais, benefícios comuns da
humanidade e sua não mercadorização, propriedade intelectual e patentes como
obstáculos à justiça social, justiça fiscal e fiscal, reintegração da economia na vida
social, ODS combate às desigualdades ... subfinanciamento das políticas sociais,
proteções sociais na perspectiva do feminismo e outras visões de mundo
Água, recursos naturais , megaprojetos, extrativismo, alimentos, agroecologia

Exemplo de como podem ser incluídos temas que não estão explicitos nos eixos temáticos:
O tema Fome e Soberania Alimentar pode ser trabalhado em todos os eixos temáticos do FSM!
Sua aderência mais explícita encontra-se em pelos menos três eixos temáticos:
Mudanças Climáticas e Ecologia | Justiça Social | Justiça Econômica

Ao submeter sua Iniciativa / Atividade há de se
considerar um recorte sub-temático para poder
encaixar/associar sua inscrição no site.

As atividades autogestionadas e assembleias podem
se relacionar com até 3 eixos temáticos
guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]
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ASSEMBLEIAS AUTOGESTIONADAS
O dia 30 de janeiro de 2021 será o dia das
assembleias
territoriais
continentais,
intercontinentais (e globais).
O objetivo desse momento é a promoção de
convergências para ações coletivas conjuntas. É
importante coordenar a proposição do horário da
Assembleia Autónoma considerando os fusoshorários e públicos específicos.

Saiba mais:

https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/

se houver mais de 15 organizações na
proposição da atividade ou da iniciativa, há
campo de texto onde pode ser inserido link e
nome delas.

Como fazer para participar e/ ou propor?
1 - para participar
a. Ter feito inscrição no FSM Virtual 2021
b. Escolher entre as Assembleias Autonômas
propostas, àquelas que interessam
c. Participar
i2 - para PROPOR
a. Ter feito inscrição no FSM Virtual 2021 e criado
conta
b. Ter cadastrado organização que participa e/ou
representa
c. Ter articulado proposta de Assembléia
Autônoma com um conjunto mínimo de 5 até 15
organizações, já inscritas no FSM Virtual 2021.
d. Cadastrar a Assembleia Autonôma na
categoria “ATIVIDADE”, inserindo no título de
Assembleia Autonôma XXXX

ÁGORA DE FUTUROS
A Ágora é um espaço de visibilização, Interrelacionamento
e
compartilhamento
dos
resultados das Assembleias e das atividades
autogestionadas (declarações, agendas) e das
iniciativas já existentes (lutas, campanhas,,
processos, etc.)..
Nesse espaço, cada grupo promotor de iniciativa
dispõe de uma sala de encontro informal.
Participantes podem vir livremente no espaço
Ágora falar com os grupos
promotores de
iniciativas de seu interesse.

Ao inscrever uma iniciativa, esta dará
automaticamente a seu grupo de organizacoes
promotor acesso à Ágora.
Cada iniciativa pode incluir descrição de uma
até três de datas ações públicas que serão
incluídas num calendário de futuros compartilhado.

SAIBA MAIS:
https://wsf2021.net/programa-evento/
https://wsf2021.net/dia-del-agora/

guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]
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PROPONDO ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS
Planejamento, Mobilização, Articulação e Divulgação das Atividades Autogestionadas
e Iniciativas Propostas
- As informações inscritas e descritas no cadastro
serão as mesmas que aparecerão na agenda/lista de
atividades
autogestionadas/Assembleias
de
Convergência /Iniciativas do FSM para divulgação;
- A mobilização para sua atividade autogestionária é
responsabilidade do grupo organizador da ação
(atividade e iniciativa);
- Cada grupo proponente define o tema, a
metodologia de discussão, sua logística digital, a
interpretação, os preparativos, a relação com
eventuais atividades preparatórias entre 23 e 29
Janeiro;

- Os resultados esperados ou ações para 2021 de
uma Atividade ou Assembleia
que forem
formulados como Iniciativa, serão divulgados no
momento da Ágora (31 de janeiro)
- uma vez anunciada uma iniciativa por seu grupo
de organizações promotoras, seu nome, sua sala
de encontro e as horas nas quais o seu grupo
promotor estará presente aparecerão no "Guia da
Ágora"

Saiba mais:

https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/
https://wsf2021.net/dia-del-agora/

TRADUÇÕES | LEGENDAS
O Fórum é uma oportunidade para dialogar com o
mundo. E vice-Versa.
O Grupo Facilitador do Fórum cuida para que os
eventos oficiais do FSM tenham tradução
simultânea e/ou legendas em no mínimo 4 idiomas:

Portanto, ao pensar em inscrever sua atividade
ou iniciativa é sugerido providenciar também
tradução simultânea incluindo o máximo de
idiomas propostos acima, ou legendagem.

Inglês, Português, Francês e Espanhol.

A CARTA DE PRINCÍPIOS
As organizações cadastradas lêem a carta e
respeitam os princípios do FSM nela expostos.
Todas as atividades inscritas deverão estar
alinhadas à Carta de Princípios do Fórum Social
Mundial.

https://wsf2021.net/fsm2021/340-2/
Nela estão contidas as definições, valores,
metas, genéricas das entidades participantes e
propósitos norteadores desta construção coletiva.
A carta está composta por 14 princípios.

guia do participantes FSM 2021 Virtual [PT]
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A CARTA DE PRINCÍPIOS

https://wsf2021.net/fsm2021/340-2/

O Comitê de entidades brasileiras que organizou o primeiro Fórum Social Mundial, realizado em
Porto Alegre de 25 a 30 de janeiro de 2001, considera necessário e legítimo, após análise dos resultados
do referido Fórum e das expectativas por ele criadas, estabelecer um Estatuto de Princípios que
norteiam a continuidade dessa iniciativa.
Os princípios contidos na Carta - que devem ser respeitados por todos aqueles que desejam
participar do processo e por aqueles que fazem parte da organização das novas edições do Fórum Social
Mundial - consolidam as decisões que presidiram o Fórum de Porto Alegre, que garantiram seu sucesso
e ampliaram seu escopo, definindo diretrizes a partir da lógica dessas decisões.

1

2
3
4

O Fórum Social Mundial é um espaço aberto de
encontros para: intensificar a reflexão, realizar um
debate democrático de ideias, elaborar propostas,
estabelecer a livre troca de experiências e
articular ações efetivas por parte das entidades e
movimentos da sociedade civil que opõem-se ao
neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital
ou a qualquer forma de imperialismo e, também,
comprometidos com a construção de uma
sociedade planetária orientada para uma relação
fecunda entre os seres humanos e destes com a
Terra.
O Fórum Social Mundial de Porto Alegre foi uma
realização situada em seu tempo e espaço. A partir
de agora, a partir da proclamação que surgiu em
Porto Alegre de que "outro mundo é possível", o
Fórum passa a ser um processo permanente de
busca e construção de alternativas, não se
limitando exclusivamente aos eventos que o
sustentam.
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As reuniões do Fórum Social Mundial não têm
caráter deliberativo. Ou seja, ninguém estará
autorizado a expressar, em nome do Fórum e em
qualquer de suas reuniões, posições que foram
atribuídas a todos os seus participantes. Os
participantes não devem ser chamados a tomar
decisões, por voto ou aclamação - como um grupo
de participantes do Fórum - sobre declarações ou
propostas de ação que incluam a totalidade ou a
maioria e que sejam propostas para serem
decisões do Fórum como tal.

7

Portanto, deve-se garantir que as entidades
participantes das reuniões do Fórum tenham
liberdade para deliberar - durante as reuniões sobre as declarações e ações que decidam
desenvolver, isoladamente ou em conjunto com
outros participantes. O Fórum Social Mundial
compromete-se a divulgar amplamente essas
decisões, pelos meios à sua disposição, sem
diretrizes, classificações, censuras ou restrições,
esclarecendo que são deliberações das próprias
entidades.
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O Fórum Social Mundial é um espaço plural e
diversificado,
não
confessional,
não
governamental e apartidário, que se articula de
forma descentralizada e em rede entidades e
movimentos que estão envolvidos em ações
concretas para a construção de um mundo
diferente, local ou internacional.

O Fórum Social Mundial é um processo global.
Todos os eventos que decorrem neste processo
terão uma dimensão internacional.
As alternativas propostas no Fórum Social Mundial
se contrapõem a um processo de globalização,
liderado por grandes empresas multinacionais e por
governos e instituições que atendem a seus
interesses, com a cumplicidade de governos
nacionais. Essas alternativas que surgiram dentro
do Fórum visam consolidar uma globalização
solidária que, como uma nova etapa na história do
mundo, respeite os direitos humanos universais,
todos os cidadãos de todas as nações e o meio
ambiente, apoiando em sistemas e instituições
democráticas internacionais que estejam ao serviço
da justiça social, da igualdade e da soberania dos
povos.

O Fórum Social Mundial reúne e articula entidades
e movimentos da sociedade civil de todos os países
do mundo, mas não tem a pretensão de ser um
órgão representativo da sociedade civil mundial.
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GUIA DE
PARTICIPAÇÃO
A CARTA DE PRINCÍPIOS
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O Fórum Social Mundial será sempre um espaço
aberto à pluralidade e diversidade de atuação das
entidades e movimentos que desejam participar,
bem como à diversidade de gêneros, etnias,
culturas, gerações e capacidades físicas, desde
que respeitada a Carta de Princípios. As
representações partidárias ou organizações
militares não devem participar do Fórum. Os
governadores e parlamentares que assumirem os
compromissos desta Carta podem ser convidados
a participar a título pessoal.

O Fórum Social Mundial se opõe a qualquer visão
totalitária e reducionista da economia, do
desenvolvimento e da história e ao uso da violência
como meio de controle social do Estado. Defende o
respeito aos Direitos Humanos, a prática de uma
verdadeira democracia participativa, relações
igualitárias, solidárias e pacíficas entre pessoas,
etnias, gêneros e povos, condenando todas as
formas de dominação ou submissão de um ser
humano ao outro.

O Fórum Social Mundial, como espaço de debates, é
um movimento de ideias que estimula a reflexão e a
divulgação transparente dos resultados desta
reflexão sobre os mecanismos e instrumentos de
dominação do capital, sobre os meios e ações de
resistência e melhoria. desse domínio, nas
alternativas propostas para resolver os problemas
de exclusão e desigualdade social que estão sendo
criados, tanto internacionalmente quanto dentro
dos países, pelo processo de globalização
capitalista, com suas dimensões racistas, sexistas e
destrutivas do meio ambiente
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O Fórum Social Mundial, como espaço de troca de
experiências, estimula o conhecimento mútuo e o
reconhecimento das entidades e movimentos
participantes, valorizando a troca, principalmente do
que a sociedade constrói para enfocar a atividade
econômica e a ação política. atenção às
necessidades do ser humano e respeito à natureza,
tanto para a geração atual como para a futura.
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O Fórum Social Mundial, como espaço de
articulação, busca fortalecer e criar novas
articulações nacionais e internacionais, entre
entidades e movimentos da sociedade, que
aumentem, tanto no âmbito público quanto no
privado, a capacidade de resistência social não
violenta ao processo de a desumanização que o
mundo vive e a violência do Estado, além de
fortalecer as iniciativas de humanização que estão
em curso por meio da ação desses movimentos e
entidades.

O Fórum Social Mundial é um processo que estimula
as entidades e movimentos participantes a
colocarem suas ações locais e nacionais junto aos
organismos internacionais, como as questões da
cidadania planetária, apresentando as práticas
transformadoras que estão vivenciando para a
construção de um novo mundo de solidariedade

Aprovado e adotado em São Paulo, em 9 de abril de 2001, pelas entidades que integram o
Comitê Organizador do Fórum Social Mundial. Aprovado com modificações pelo Conselho
Internacional do Fórum Social Mundial em 10 de junho de 2001.
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GUIA DE
PARTICIPAÇÃO
CHAMADO INTERNACIONAL FSM 2021
Vamos construir juntas e juntos o próximo Fórum Social Mundial
Semana de 23 a 31 de janeiro de 2021
(Virtual - e face a face, quando possível)
Organizações e movimentos sociais de todo
o mundo são convidados a construir juntos a
próxima edição do Fórum Social Mundial e a
participar de suas atividades que acontecerão na
semana de 23 a 31 de janeiro de 2021,
basicamente virtualmente, mas também em
locais onde é possível realizá-los com segurança
sanitária.
No último final de semana, dias 24 e 25 de
outubro, foram realizadas duas primeiras
reuniões preparatórias, a segunda entre as
organizações participantes dos processos dos
Fóruns Sociais Mundiais Temáticos, Regionais e
Nacionais e outra do Conselho Internacional
Ampliado com movimentos, organizações e
Redes globais de várias partes do mundo.

Todos os participantes expressaram seu
entusiasmo pelo evento, considerando a gravidade
e urgência dos desafios da situação atual e a
necessidade de articular campanhas e ações
globais e territoriais para enfrentá-los.
Além de fortalecer a divulgação do próximo
FSM pelo mundo, vários dos participantes
resolveram ingressar na organização de seu
Grupo Facilitador, que se reuniu no dia 4 de
novembro.
Sua organização, movimento ou rede mundial
também está convidada a esta coconstrução: fazer
parte deste Grupo Facilitador, ser incluída em
seus grupos de trabalho, construir atividades
autogestionárias que contribuam para esforços de
articulação e preparação de ações.

CHAMADO VOLUNTÁRIAS/OS COMUNICAÇÃO
Você já imaginou como seria participar da
construção do Fórum Social Mundial?
O FSM 2021 Virtual convida voluntárias/os
para fazerem parte da sua equipe de
comunicação compartilhada.

Inscreva-se! Venha participar deste Grupo de
Trabalho e ajudar a construir UM OUTRO
MUNDO POSSÍVEL.
Acesse e preencha o formulário no link:

https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/60

CRÉDITOS
Texto: Fabiana Sanches Urbal
Revisão: Tatiana Scalco, Rita Freire, Rosa Zuñiga,
Pierre George
Montagem: Tatiana Scalco
Produção: GT Comunicação FSM 2021 Virtual
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