Moviments socials i Fòrums Socials (esborrany)
Aportacions dels grups a l'assemblea del 28G

−

Quin és el rol del FSCat en un nou context de mobilització social (15-M,
Occupy,...)?

Rol: unir, convergir, promocionar el pluralisme, diversitat, facilitar
Jordi Garcia: fer tallers de formació per als activistes dels moviments socials plantejar-se la
possibilitat de convertir-se en un espai de mobilització ciutadana entorn d'una plataforma
d'objectius mínims, creada en un procés participatiu,i aglutinant més entitats i persones que les
que aglutina ara l'Fscat. Això comportaria canviar la Carta de Principis? Potser el model inicial
dels fòrums com a espais només de deliberació ja està esgotat...
Grup persones “noves” al FSCat (AnnA): FSCat= Fòrum, espai de discurs, generació d'idees,
obert, heterogeni, no-partidista, CATALITZADOR- ressò de moviments socials per a fer possible
alternatives (passar de moltes protestes a més propostes) i incidir en la societat i governs.
Grup - Dinamitzador: Ricard
Coincidència amb el paper positiu d'aparador d'activitats i lluites que potser no caldria perdre's.
Perquè era una porta d'entrada a força gent a conèixer i 'apuntar-se' a determinades lluites, en
espais col·lectius. Crida a les persones que encara no han donat el pas per passar a l'acció.
Rol: FSCat funció d'altaveu encara necessari; aborda temes globals (15M més local), no sempre
centrat en el “contra” sinó més constructiu amb alternatives. Molt important buscar aliances amb
moviments socials actuals, sense ser el protagonista, a través de propostes de treball conjunt.
Espai de trobada, debat i articulació entre entitats i persones diferents (des d'intelectuals fins a
activistes de base). Podria esdevenir un grup de pressió a totes les instàncies. Mostra altres
formes d'economia local i global. Fomentar el debat, l'intercanvi d'idees, compartir experiències …
i pot oferir eines i canals de comunicació als moviments socials. Connexió entre entitats i
moviments més locals.
Grup dinamització – Paco:
Rol: Com a link, com a plataforma d'intercomunicació entre els grups i associacions que formen
l'Fscat; Es planteja la possibilitat de continuitat del procés
Grup dinamització – Antonio:
1. Rol FSCat
- Espai de confluencia.
- Espai d'intercanvi.
- Espai de construcció d'alternatives.
- Espai d'empoderament ciutadà.
Objectius: Necessitat de donar resposta a una definició de continguts per generar el canvi.
Plantejar la necessitat d'un model articulador pel canvi, cercant factors aglutinadors i fomentat
activament la unitat.

2. És necessari replantejar principis?
Es planteja que l'FSCat sigui un espai per articular les propostes pel canvi entre ciutadania i
moviments i organitzacions que estuguin a favor de canvis sistèmics.
Ha hagut aportacions en el sentit que poguéssin participar partits polítics, però una majoria s'ha
orientat més vers la participació de persones o col·lectius, però no partits.
3. Formes d'incrementar l'impacte de les lluites socials?
Una opinió ha matissat que la paraula lluita es deuria revissar i no entrar en una dialèctica
d'amic-enemic.
S'ha introduit que el FSCat no sols ha d'introduir els continguts del canvi, sinó també les
metodologies (d'acció, de mobilització, d'articulació organitzativa, etc.) que els facin possibles.
−

Quina és la millor manera de que el FSCat contribueixi a augmentar l'impacte de
les lluites socials actuals i futures?

No canviar principis del FSM, però ser pragmàtic segons el moment i afegir mesures com sense
sigles i sense banderes si això ajuda a mantenir certa unió i pluralisme.
Jordi Garcia: Ajudar a formar els activistes, aprofitar la dimensió mundial que té el Fòrum per
articular millor els nivells local i global, i possibilitat d'aprofitar els fòrums socials europeus per
fer mobilitzacions europeus, potser les úniques efectives en aquests moments.
Grup persones “noves” al FSCat (AnnA): Ajudar a la constitució d'una COORDINADORA de
moviments socials i entitats → Portal internet Fscat per a portar els debats del FSCat a la xarxa
(amb xarxes socials, imp!) i fer una TV per a fer difució i formació amb vídeos de les entitats.
Dinamitzador Ricard.
El FSCAT com aglutinador de lluites de lo global a lo local seria bo mantenir-ho.
Connexió, enxarxar espais, lluites, sectors (amb 15M,..).
Tenint continuitat en el temps (no desapareixent i apareixent) a través de grups de treball i/o fer
conferències més seguidament sobre temes globals.
Treballant amb les assemblees de barri, pero també amb centres cívics, biblioteques …
Identificar grups que estan actius, classificar-los x temàtiques, lluites … fer un mapa dels
moviments socials, entitats i lluites
Empoderar la ciutadania a través de propostes de treball concret
Grup dinamitzador – Paco: No hi ha consens respecte a l'asindicalisme ni l'apartidisme.
−

Cal replantejar els principis de participació al FSCat per que aconseguixi
augmentar la seva capacitat d'atracció?

Com: espai de trobada, seguir amb la fòrmula FSM, amb propostes d'acció i transformació
Jordi Garcia: L'FSCAT ha de seguir sent un espai de confluència i ha d'ampliar els grups que en
formen part. En tot cas, es tracta d'ampliar i no de reduir els criteris d'admissió al Fòrum.
No hi ha d'haver banderes ni símbols en les activitats de l'Fscat.
Grup persones “noves” al FSCat (AnnA): organitzacions, mov socials, alternatives (banca etica,
cooperatives...) i PERSONES (millor que partits polítics o sindicats). NO grups de poder (com
empreses).

Dinamitzador Ricard. Proces llarg i difícil. Articulació. Formar-se. Es un marca potent FSCAT i
caldria mantenir-la amb láccio, les propostes, vinculades a alguns esdeveniments globals que és
una de les raons de ser del FSM. Ser referents transformadors.
Grup dinamitzador – Paco: Aplicació d'una estructura on line per tal d'articular i difondre
l'informació (depenent de la continuitat del procés)
De canviar ha de ser cap a esdevenir més inclusius (no excloents). El que defineix no és
l'estructura/entitat jurídica, sinó els principis de solidaritat, igualtat i llibertat i anticapitalisme
que proposa el fòrum. La inclusió de totes aquelles persones i entitats que a través del treball i la
lluita demostrin defensar aquests principis.
Roles que proponemos mantenga el FSCAT:
−

Espacio de análisis colectivo

−

Generación de contenidos

−

Articulación de luchas a nivel catalán, estatal, internacional (Europa + países del Sur)

Importante también mantener en mente:
a) avance de la extrema derecha, ojo con las iniciativas populistas que tienen
b) apoyo / impulso de otras luchas.
¿Cómo?
−

facilitando foros temáticos

−

Clarificando contradicciones que los propios colectivos /organizaciones tienen (clarificación
ideológica)

Sobre participación en el FSCAT: a pesar del desastre actual de la actuación de los sindicatos
mayoritarios, no estamos de acuerdo en marginar a los sindicatos, sino más bien en
apoyar/incluir a los sectores críticos de los sindicatos. Pero se debe mantener el FSCAT como un
espacio sin banderas, si siglas, etc.

