
Número 01 – Quinzenal – 12 de novembro de 2020

Boletim do FSM 
Virtual:

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

Lançado o Sítio Web 
do próximo FSM:

Grupo Facilitador trabalha
cronograma inicial para 
construir o evento 

¿Como será o fórum?

Uma tarefa inédita de construir um evento 
mundial para enfrentar os graves desafios da 
conjuntura em 9 semanas até 25 de janeiro.

Leia aqui e divulgue a Convocatória inicial 
para o FSM Virtual.

E venha fazer parte das Comissões de Comuni-
cação, Mobilização, Recursos, Metodologia etc. 
As contribuições da sua organização social são 
fundamentais para o êxito desse processo. 

• 1º dia: Marcha Mundial por Justiça, Democra-
cia e Bem Viver. 
 
• Atividadzes locais, virtuais e presenciais – 
onde possível -em diferentes territórios pelo 
mundo. Dia de ações concretas, com estímulo à 
realização também de manifestações artísti-
co- culturais. 

• 2º, 3º e 4º dias: Realização de webinars com 
duas ou três horas por dia (organizados pelo 
Grupo Facilitador do FSM Virtual), combinados 
com um espaço “aberto” de atividades auto-or-
ganizadas.

25 a 30 de janeiro de 2021

Boletim do FSM Virtual:
25 a 30 de janeiro de 2021

Saiba mais:   
https://wsf2021.net/

Cronograma de tarefas:
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-
articulacion-insumo40

Convite a participar: 

Formulario de inclusao:   
https://framaforms.org/contacto-inclusion-
proceso-fsm2021v-1604754077

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021
-articulacion-insumo40
https://wsf2021.net/invitacion-a-participar/

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-
articulacion-insumo39

Grupos de trabalho: 
 http://openfsm.net/projects/gf-fsm2021/g�sm2021-grupos

Proposta para formato do evento:

visite-nos, saiba muito mais e participe,
será construído com participação colectiva. 

wsf2021.net

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-articulacion-insumo41



Proposta para os espaços e 
eixos temáticos
 
a. Espaço temático: MUDANÇA CLIMÁTICA / ECO-
LOGIA

Exemplos de temas: água, recursos naturais, 
mega-projetos, 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, popu-
lismo, autoritarismo, fundamentalismo, reli-
giões, participação, liberdades, direitos civis e 
políticos...

d. Espaço temático: JUSTIÇA SOCIAL
Exemplos de temas : direitos econômicos, 
sociais e culturais e o direito ao desenvolvi-
mento; proteção social e (re)distribuição da 
riqueza (...)

e.  Espaço temático: JUSTIÇA ECONÔMICA
Exemplos de eixos temáticos: combate às 
desigualdades - modos de produção e distri-
buição da riqueza; produtividade e apro-
priação da riqueza; endividamento e controle 
político e social; economia social e solidária, 
transformadora, os comuns, multinacionais, 
organizações financeiras internacionais, 
desenvolvimento, corrupção e evasão fiscal, o 
sistema financeiro, o comércio...

f. Espaço temático: SOCIEDADE e DIVERSIDADE 
Exemplos de temas: gênero, feminismo, femi-
nicídio, racismo, povos indígenas...     
           
g. Espaço temático: COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO, 
CULTURA Exemplos de temas: tecnologia, 
conhecimento, capitalismo cognitivo (...)   
             
Novas propostas de Espaços temáticos estão 
surgindo:        
        
h. Espaço temático: POVOS ORIGINÁRIOS   
             
i.  Espaço temático: FUTURO DO FSM.     
          
E há dois temas transversais em todos os 
espaços:  GÊNERO e COMBATE AO RACISMO.

Boletim do FSM Virtual:
25 a 30 de janeiro de 2021

Proposta para espaços temáticos
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-
articulacion-insumo38



A intensa revitalização 
política e orgânica do 
processo do Fórum

O Conselho Internacional do FSM se reuniu em 
Porto Alegre no final de janeiro deste ano. 
Desde então, realizou quatro reuniões virtuais, 
três encontros mundiais do Conselho Interna-
cional Ampliado, duas reuniões com organi-
zações dos Coletivos Facilitadores de Fóruns 
Temáticos, Regionais e Nacionais e um Encon-
tro com Redes Globais. 

Conheça a história do FSM
Relatório completo da mais recente edição 
planetária do FSM realizado em março de 2018, 
em Salvador, Bahia, Brasil, que contou com 80 

mil participantes (em quatro idiomas: portu-
guês, inglês, espanhol e francês – clique no 
link).

Boletim do FSM Virtual:
25 a 30 de janeiro de 2021

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

Relatório FSM / 13 eventos / Carta FSM:
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-com-insumo14/#6

Notas ao vivo de reuniões de CI ou convidados 
pela CI em 2020:  

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-com-insumo14/#5


