“Anàlisi del Fòrum Social Mundial a Tunísia 2013.
Quin futur per al Fòrum Social Català?”
Acte organitzat el 8 maig de 2013 a l'Ateneu La Torna a Barcelona

RESUM DE LA TROBADA I PROPOSTA DE CONTINUÏTAT
El 8 de maig es va celebrar un acte de presentació de les experiències d'una part de les
catalanes que van participar al FSM de Tunísia. Va servir de trobada d'entitats i activistes (vam
ser una trentena de persones) amb interès sobre el procés del Fòrum. La segon part de l'acte va estar
dedicada a reflexionar conjuntament, tenint en compte la situació actual del FSM i dels moviments
socials catalans, sobre la necessitat, pertinença i viabilitat de l'FSCat i del model més adient a l'hora
d'organitzar-ne una nova edició.
Sobre l’FSM:
El FSM està en declivi, són moltes les veus que fins i tot al sí del Consell Internacional demanen la
seva transformació. Tot i així, el FSM d'enguany ha tingut certa rellevància, una no menyspreable
participació (57000 participants, 1200 activitats, 128 països, etc...) i un impacte local considerable
dins del context de la “revolució del gesamí” que va viure el país, ara fa 2 anys. Malgrat tot, la
població tunisiana no s'ha sentit molt concernida i, per tant, apropar el FSM a la població local
hauria de ser un punt important per als organitzadors dels Fòrums.
Després de l'anàlisi del context, les participants i participants catalanes van subratllar la
importància, el protagonisme i la visibilitat que en aquest FSM han assolit algunes
temàtiques, com per exemple: les “dones”, palès des del primer dia amb l'Assemblea de les dones
que va inaugurar el FSM; l'Economia Social i Solidaria - encara que poc visible en termini del
nombre d'activitats presentades - o el tema de l'Auditoria del Deute, que des de la seva aparició al
FSM de Nairobi, el 2007, cada vegada està més present, gràcies a la coordinació del CATDM.
També cal destacar la presència enguany de nous moviments socials, com ara el 15M o Occupy o
“Y en a marre” organitzant el Global Square i ensenyant a la resta de participants maneres diferents
de reunir-se i debatre. Finalment es va parlar de la qüestió religiosa, destacant que Tunísia havia
mantingut fins a la data una proposta de societat fonamentada en un laïcisme de tall francès, es veu
amenaçada ara per l’entrada de forces polítiques islamistes al poder que busquen adaptar la
constitució a la llei islàmica. Durant el Fòrum es van poder percebre aquestes diferències
d’enfocament sobre la qüestió de la llibertat religiosa.
Quant a les estructures, si bé el format i la necessària transformació del Fòrum havien ja estat
abordats diverses vegades, pel que fa al Consell Internacional, és directament la seva existència la
que s'ha posat durament en qüestió. Algunes de les propostes presentades abans del Fòrum
apostaven per la seva desaparició i proposaven substituir-lo per un petit Comitè que vetllés única i
exclusivament pel respecte ala carta de principis del Fòrum. Finalment, després d'intensos debats,
s'ha decidit donar continuïtat al Consell Internacional, tot i sotmetent-lo a canvis profunds que
passen per la renovació constant, una major transparència, la integració dels nous moviments
socials. Existeix la clara voluntat, en canvi, de continuar amb el procés del Fòrum durant els propers
anys, i celebrar-ne una nova edició el 2015. Per fer possibles aquests plantejaments, s'han creat tres
comissions: una primera per les coses més pràctiques, com per exemple, integrar totes les bases de
dades i tenir-ne una ben sistematitzada; una segona per avaluar el CI i fer una proposta concreta de

transformació que serà presentada durant al proper CI, el mes d'octubre; i una tercera
d'“Estratègies”, per donar un nou impuls al propi FSM des de una mirada a llarg termini i una visió
de futur
Sobre l’FSCAT:
Pel que fa l'FSCat, la valoració realitzada durant l'activitat del propi FSCat al programa de l'FSM a
Tunísia és positiva. Fent un anàlisis de les tres edicions realitzades i del que va suposar pels
moviments socials catalans, es valora com un espai útil que ara per ara no té cap substitut capaç
d'ajuntar a una gran part de la societat civil alternativa catalana. Malgrat que des de la primera
edició fins a la situació d'avui dia, el context ha canviat i l'impacte de l'FSCat s'ha vist
considerablement reduït, es valora el paper del Fòrum a Catalunya, sobretot del model inicial, sense
menysprear la dinàmica diferent de la tercera edició, ja que cadascuna va aportar elements positius
al procés d'articulació, confluència i visibilització de lluites socials de casa nostra. Es percep de les
intervencions de tothom la pertinença de tornar a un model de Fòrum de trobada, fins i tot de fira,
però que no sigui només d'entitats, sinó de col·lectius i activistes menys estructurats, en la línia del
que proposa el 15-M, tot això sense deixar de respectar els principis de l'FSM que fins ara han
afavorit que grups i entitats que mai haurien pensat en sumar forces o compartir espais, ara ho facin
amb normalitat.
En definitiva, amb les precaucions lògiques de la manca de forces, de la desestructuració de bona
part del tercer sector que es viu en la actualitat, i de les dificultats econòmiques que patim activistes
i organitzacions que en altres moments han treballat de valent per l'organització dels tres FSCat,
pensem que pot ser una bona idea tornar a proposar una àmplia trobada dels moviments
socials catalans amb una metodologia que combini una trobada de cap de setmana més
massiva, amb espai de fira, amb un programa de tallers i xerrades que mostri en quin
moment estem de discurs polític i de propostes alternatives al capitalisme a Catalunya i amb
espais de reunió i assemblees que promoguin l'articulació de lluites. La pregunta ara és, com ho
fem?

Es proposa de realitzar una trobada informal entre juny i juliol per a formar un
grup que impulsi el procés cap a un nou FSCat.

