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Opinió

El  Forum  Social  Mundial  de 
Nairobi
El Forum Social Mundial (FSM),és una trobada que 
es fa tots als anys organitzada pels membres del 
Moviment per una globalizació alternativa, per a 
coordinar campanyes a tot el món, debatir sobre la 
situació  mundial  i  informar-se uns als  altres  dels 
diferents moviments que hi ha a tot el món.
El primer FSM, es va fer a Porto Alegre, Brasil; a 
l’any  2001  entre  el  25  i  30  de  juny  al  que  van 
assistir 12.000 persones de tot el món.

Fins ara, han hagut quatre edicions; i durant aquest 
any s’ha realitzat la cinquena a Nairobi, Kènia el 
pasat mes de gener. 

Inicialment va ser proposat com a contraposició al 
Fòrum Econòmic Mundial que es realitza anualment 
a la població  Suïssa de  Davos on es reuneixen les 
el·lits econòmiques, financeres i polítiques d'arreu 
del món, i que es realitza aproximadament en les 
mateixes dates.

El FSM, segons les declaracions aprovades, pretén 
ser un espai obert i democràtic, un punt de trobada 
de l'esquerra mundial i del moviment altermundista 
o antiglobalització.

El Forum a Nairobi.

El  Fòrum Social  Mundial  (FSM)  va  començar  amb 
una multitudinària manifestació que va recórrer els 
carrers de Nairobi, la capital de Kènia, sortint de 
les seves barriades populars. Enguany, la presència 
d’organitzacions caritatives i confessionals ha estat 
molt forta. Nombroses associacions, sovint a través 
d’organitzacions  no  governamentals  catòliques  o 
protestants,  tenen  un  paper  molt  destacat  en 
aquesta edició, en detriment de les organitzacions 
sindicals i polítiques.

Els fòrums se celebren en un estadi i  el preu de 
l’entrada,  prohibitiu  per  als  kenians,  representa 
una  setmana  de  salari.  Diferents  organitzacions 
socials  s’han  manifestat  contra  la 
“comercialització” de l’FSM, reclamant l’obertura 
de les  tanques de l’estadi,  de vegades  fins  i  tot 
vigilades per la policia. Això ha fet que una de les 
portaveus del moviment social  independent kenià 
digués que “l’FSM és benvingut a Kènia, però els 
pobres no hi són pas ben rebuts”.

Però, tot i les crítiques que podem formular sobre 

l’evolució  de  l’FSM,  aquesta  trobada  roman  un 
marc  ric  i  únic  de  debats  entre  militants  dels 
moviments socials d’arreu del món, on s’hi poden 
teixir  importants  lligams  –  especialment  entre 
corrents sindicals. És una raó que els impulsa a ser-
hi  presents  un  any  rere  l’altre.  Diferents 
organitzacions  de  la  IV  Internacional  van  acudir 
acudir  al  fòrum,  la  qual  cosa  els  va  permetre 
d’organitzar  una  discussió  entre  camarades  de 
l’Àfrica del Sud, de Tunísia, del Japó, de Bèlgica, 
de Suïssa, de l’Índia, del Pakistan, del Congo, de Sri 
Lanka i de Taiwan.

Objectius del FSM.

El  FSM  no  pretén  ser  l’única  instància 
representativa.  El  principal  objectiu  del  FSM  és 
convertir-se en un espai d’intercanvi, de treball, de 
diàleg, de col•laboració per a aprofundir sobre les 
noves realitats que estan emergint a nivell mundial 
on es preten:

1.Construir  un  món  de  pau,  justícia,  ètica  i 
respecte per a les diferents espiritualitats.

2.  Alliberar  el  món  de  la  dominació  del  capital 
multinacional i financer.

3. Assegurar l'accés universal i sostenible als béns 
comuns de la humanitat i de la naturalesa. 
4.  Democratització  del  coneixement  i  la 
informació. 
5. Assegurar la dignitat, la defensa de la diversitat, 
garantir la igualtat de gènere i eliminar totes les 
formes de discriminació. 
6. Garantir els drets a l'alimentació, als serveis de 
salut, a l'educació i al treball decent. 
7. Edificar un ordre mundial basat en la sobirania, 
l'autodeterminació i els drets de les persones. 
8. Construir una economia centrada en les persones 
i sostenible. 
9.Edificar  veritables  institucions  polítiques, 
democràtiques amb la completa participació de les 
persones  en  relació  a  la  presa  de  decisions  i  al 
control dels assumptes i els recursos públics.
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