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dCIDOB 88. 
Moviments socials i globalització.
 
Fòrum Social Mundial (FSM)
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Fòrum Social Mundial (FSM)
L’ESPERANÇA D’UN FUTUR DIFERENT

PRIMERA EDICIÓ (FSM I)
GENER DE 2001
Considerat la xarxa mundial dels moviments socials, el Fòrum Social Mundial es troba per
primera vegada, amb l’objectiu de donar cohesió a tot aquest moviment crític amb la glo-
balització neoliberal imperant, també anomenat moviment alterglobalització. A petició del
Partido dos Traballadores (PT) del Brasil  i una coalició d’organitzacions de la societat civil
brasilera, amb el suport internacional del diari Le Monde Diplomatique i ATTAC, una aliança
alterglobalització europea, es decideix organitzar la primera trobada al Brasil, concretament
a Porto Alegre, capital d’un Estat conegut per portar a terme experiències de gestió
democràtiques i participatives, model eficaç de govern i sensible a les qüestions socials  i
mediambientals. 
Centrat en l’elaboració de paradigmes alternatius per al desenvolupament econòmic, ecolò-
gic i social, aquest fòrum representa el contrapunt al Fòrum Econòmic Mundial de Davos
(Suïssa), celebrat de forma paral·lela.
Segons la seva carta de principis: “l’FSM és un espai obert de trobada per intensificar la
reflexió, realitzar un debat democràtic d’idees, elaborar propostes, establir un intercanvi
lliure d’experiències i articular accions eficaces per part de les entitats i els moviments de
la societat civil que s’oposin al neoliberalisme i al domini del món pel capital o per qual-
sevol forma d’imperialisme i, també, obstinats en la construcció d’una societat planetària
orientada cap a una relació fecunda entre els éssers humans i d’aquests amb la Terra”.
Sota l’eslògan: “Un altre món és possible”, unes 20.000 persones es reuneixen en aquesta
primera trobada i participen en 16 sessions plenàries, més de 400 tallers i diversos esde-
veniments externs. S’assoleixen alguns punts de consens, entre els quals cal destacar els
següents:

Anul·lació del deute extern dels països pobres. Reparació del deute històric, social i
ecològic cap als països empobrits.
Imposició d’una taxa de transaccions financeres. Acabar amb els paradisos fiscals.
Oposició a les directrius de l’OMC i els acords de lliure comerç com l’ALCA en el conti-
nent americà, amb la finalitat de fomentar intercanvis comercials equitatius entre tots
els països del món.
Rebuig a les polítiques i ingerències de l’FMI i el Banc Mundial.
Rebuig de les inversions militars i, en general, de la militarització de les relacions
internacionals.
Denúncia de la pròpia criminalització de les protestes.

SEGONA EDICIÓ (FSM II)
FEBRER DE 2002
També celebrat a Porto Alegre,  la segona trobada confirma que el moviment alterglobalit-
zació està més actiu que mai. En aquesta ocasió l’èmfasi es posa en la recerca d’alternati-
ves a la globalització econòmica. Es constata, però, que encara queden alguns temes pen-
dents de resoldre: poca presència de representants africans i asiàtics; la participació passi-
va dels sindicats; i el paper reduït de la cooperació internacional. Després de sis dies de
debats i conferències en les quals participen unes 60.000 persones, es fa una crida a les
5.000 organitzacions presents a què continuïn el treball de l’FSM amb trobades locals i
regionals. Per la seva banda, els participants es comprometen a donar suport i potenciar les
campanyes contra el deute extern, la guerra i l’agenda econòmica de les corporacions trans-
nacionals.
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Fòrums Regionals
Seguint la crida de l’FSM II, abans de la tercera trobada es produeix una gran
expansió de fòrums regionals i temàtics: A Florència se celebra el Fòrum
Social Europeu (28.000 persones); a Hyderabad (Índia) el Fòrum Social
Asiàtic (30.000 persones); a Addis Abeba (Etiòpia) el segon Fòrum Social
Africà; i a Belem (Brasil) el Fòrum Panamazònic.

TERCERA EDICIÓ (FSM III)
GENER DE 2003
Ja convertit en el pol oposat a Davos, l’FSM III se celebra a Porto Alegre
amb la participació de 100.000 persones de 121 països. S’organitzen prop
de 1.700 reunions, seminaris i conferències en què també hi són convidats
4.000 periodistes, amb una cobertura mediàtica mundial que eclipsa la tro-
bada de Davos. Es confirma l’orientació fonamental de la trobada: la crea-
ció d’un espai d’intercanvi mundial, continental, nacional i regional per
aquells que lluiten contra el neoliberalisme, contra l’hegemonia mundial del
capital i a la recerca d’alternatives enfront d’aquests fenòmens. Amb un
programa centrat en les estratègies de transformació social, alguns dels
eixos principals de l’FSM III són l’oposició a la guerra de l’Iraq i la volun-
tat de reforçar les campanyes contra l’Acord de Lliure Comerç de les
Amèriques (ALCA) i l’OMC. Els temes relacionats amb la comunicació i la
cultura també desperten un gran interès. Abans d’acabar, els participants
subratllen una altra constatació: que la idea “un altre món és possible”
comença a calar en l’imaginari col·lectiu mundial. 

II FÒRUM SOCIAL EUROPEU
Se celebra a París i ciutats del voltant entre els dies 13 i 16 de  novembre
de 2003. Amb el lema “Una altra Europa, un altre món”, participen a la tro-
bada unes 70.000 persones. Les activitats portades a terme giren al voltant
de cinc eixos principals: pau, justícia social, Europa democràtica, solidari-
tat i Europa d’acollida.  Segons paraules de Bernard Cassen, director gene-
ral de Le Monde Diplomatique i president d’ATTAC, “aquest tipus de fòrums
no són etapes, amb un abans i un després, sinó moments d’un procés de
llarga durada”. En aquesta ocasió, i com a mostra que el moviment va dei-
xant petjada, és el mateix Govern francès qui ajuda a finançar la trobada
amb una aportació de 500.000 euros. El Fòrum conclou amb una manifes-
tació multitudinària que congrega 100.000 persones de més de 60 països
que prenen els carrers amb el lema “Per una Europa dels drets dins d’un món
sense guerra”.

Properes Trobades
Quarta edició del Fòrum Social Mundial (FSM IV), gener de 2004 a Mumbai
(Índia).
Fòrum Social Panamazònic, febrer 2004, a Ciudad Guayana (Veneçuela).
I Fòrum Social de les Amèriques (FSA I), el 8 i 13 de març de 2004 a Quito
(Equador).
Fòrum Social Mediterrani, març de 2004, a Barcelona.
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