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Prezadas Companheiras e Companheiros,
Segue um breve relato do estágio de nosso processo de construção do Fórum Social
Mundial 2018, em Salvador, Bahia, Brasil que será realizado de 13 a 17 de março
de 2018, na Universidade Federal da Bahia e em vários outros espaços públicos da
cidade.
A ideia deste informe, que será sucinto em função da tradução, é de atualizar à todas e
todos sobre o que já acumulamos e informar sobre os próximos passos.
Aspectos Políticos
O cenário no Brasil e na América Latina é bastante complexo e os fatos tem ocorrido de
forma acelerada. É difícil prever o quadro político em que ocorrerá o FSM2018 em
março de 2018. Vários cenários são possíveis, uns mais graves outros menos. No
entanto, em qualquer hipótese, imagina-se que o contexto para o ativismo democrático
e popular, o cenário será de resistência, luta, crítica e autocrítica na busca de
alternativas.
Neste quadro, o FSM2018 pode ser um espaço de unificação das lutas, denuncia das
violações de direitos, demonstração de unidade e de reposicionamento estratégico no
cenário regional e internacional.
Para cumprir este papel, o evento precisa ser representativo do campo e articulado com
os demais processos internacionais. Por isso, a presença da proposta em Bonn na
COP23 em novembro de 2017, na OMC em Buenos Aires, bem como, o engajamento na
realização de uma Ação Global Anti-Davos em janeiro em vários cidades do mundo, são
fundamentais para que se chegue a março de 2018 com uma maior possibilidade de
acúmulos de forças.
Sobre o Processo
A ideia o FSM 2018 na Bahia foi concebida pelo Coletivo Baiano e apresentada ao
Conselho Internacional do FSM em janeiro de 2017, no Fórum Social das Resistências
em Porto Alegre. O CI-FSM deu aval ao Coletivo Baiano para que viabilizasse as
condições políticas e financeiras para a realização do evento.
Entre fevereiro e maio de 2017 foram realizadas reuniões com movimentos sociais e
segmentos, várias plenárias em Salvador, uma Plenária em São Paulo e um Seminário

em Salvador. Este processo, concluiu pela realização do FSM 2018 no período de 13 a
17 de março de 2018, centralmente na Universidade Federal da Bahia. Esta decisão foi
informada ao CI-FSM.
Neste mesmo Seminário foi aberta a inscrição para a constituição do Coletivo
Brasileiro do FSM2018, espaço horizontal, aberto e plural, onde serão discutidas
todas as questões políticas, metodológicas e operacionais referentes ao evento.
Como parte deste Coletivo Brasileiro, foi criado um GT de Facilitação composto por 06
organizações do Coletivo Baiano, 06 organizações brasileiras que compõe o CI-FSM e 08
organizações de caráter nacional. Os processos de consultas e de composição destes
espaços está sendo realizado neste momento e deverá estar concluído até final de julho
de 2017.
A proposta é que, este Coletivo Brasileiro encaminhe as principais questões em diálogo
com o CI-FSM e que, em outubro de 2017 sejam realizadas duas atividades:
a) Uma Reunião do Conselho Internacional nos dias 15 e 16 de outubro de
2017, em Salvador;
b) Um Seminário Internacional nos dias 17 a 18 de outubro de 2017, também
em Salvador dentro dos temas do FSM2018, articulado com a Universidade
Federal e o Governo da Bahia;
De acordo com as disponibilidades de agendas, alguns dos membros do CI-FSM serão
convidados/as a participar dos dois momentos.
Proposta Metodológica
Não há uma proposta metodológica fechada. Ela está em construção. Avalia-se que
algumas experiências realizadas no Canadá em 2016 e no Fórum Social das
Resistências em Porto Alegre apontam para novidades. O desafio é incluir neste
processo, entre outros segmentos, as juventudes, os povos indígenas, as populações de
matriz africana, a comunidade LGBTTI, os movimentos de mulheres, as lutas de
periferias e dos territórios em resistência.
Para superar este desafio será preciso muita humildade e abertura. Ninguém se sentirá
incluída ou incluído se não puder trazer a sua própria verdade e modo de ser. Por isso,
imagina-se que até o Seminário Internacional de outubro, em Salvador, deve-se buscar
pensar alternativas, sem amarrar uma proposta definitiva.

Divulgação e Comunicação
Foi constituído um GT de Comunicação Local em Salvador que está articulado com o GT
Facilitador e encaminhando as propostas de divulgação e comunicação. Estão sendo
encaminhadas as seguintes medidas:
a) Site: está encaminhado o domínio .wsf2018 e .fsm2018 onde estará instalado o
site do evento e os e-mails.
b) Logomarca: será lançado um Concurso Público aberto que irá selecionar as três
melhores propostas que serão submetidas a votação on line pela internet.
c) Convocação: será lançada uma Carta Aberta de Convocação do FSM2018 para
divulgar e colher adesões ao FSM.
Grupos de Trabalho
Como resultado do Seminário Nacional em Salvador, realizado no final de maio deste
ano, foi encaminhada a mobilização para construção e formação dos Grupo de
Trabalhos – Programação, Infraestrutura, Cultura, Comunicação, Mobilização, Captação
de Recursos, Economia Solidária e Acampamento da Juventude. A idéia é que os GT irão
se formando por adesão através de grupos de whatsapp e de e-mail, promovendo o
diálogo e alimentando o processo de construção do FSM2018.
Mobilização de Recursos
Está em fase de conclusão a assinatura do Termo de Compromisso entre o Governo do
Estado da Bahia, a Universidade Federal da Bahia e o Coletivo Brasileiro do FSM2018.
Da mesma forma já sinalizaram possibilidades de apoio a Câmara de Vereadores de
Salvador e a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
Está em discussão os termos e os valores financeiros de apoio do Governo da Bahia ao
evento. A formalização deste processo deverá ocorrer em meados de agosto de 2017 a
tempo de viabilizar a realização do Seminário Internacional e da reunião do Conselho
Internacional em outubro de 2017, em Salvador.

Proposta de Calendário
Julho
Lançamento do Site e do Concurso para a logomarca – 12/Julho/2017
Agosto
Lançamento da Carta Aberta de Convocação do FSM2018 – 03/Agosto/2017
2a Reunião do Grupo Facilitador – 03/agosto/2017 – Salvador/Bahia
Lançamento da Logomarca vencedora do concurso – 18/agosto/2017
Formalização do apoio com Governo e Universidade da Bahia
Constituição do Coletivo Brasileiro e do Grupo Facilitador – 18/Agosto/2017 –
SP
Setembro
Reuniões e articulações nacionais e internacionais
Outubro
Reunião do Conselho Internacional do FSM – 15 e 16/10/2017 – Salvador
Seminário Internacional – 17 a 18/10/2017 - Salvador
Novembro
Delegação à COP23 – 06 a 17/11/2017 – Bonn/Alemanha
Dezembro
Cúpula dos Povos na OMC – 11 a 14/12/2017 – Buenos Aires/Argentina
Janeiro
Ação Global Anti-Davos – 20/janeiro/2018
Março
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