L’ALTRE MÓN QUE JA EXISTEIX

Cap al Fòrum Social Mundial
de les Economies Transformadores
Barcelona, 2019-2020
El Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores és el
procés de confluència dels diferents moviments de l’economia
alternativa, els que anomenem economies transformadores a un
nivell local i internacional.

Som conscients que les dinàmiques de poder i privilegi també estan
presents en les economies transformadores, per això volem assegurar
una mirada atenta que asseguri la diversitat dels subjectes que
participen d’aquest procés.

A través d’aquesta iniciativa es vol donar visibilitat pública i
reconeixement als projectes d'economies transformadores, tot
proporcionant una narrativa alternativa per a fer front al discurs
hegemònic capitalista, tal com es va anunciar a l'últim Fòrum Social
Mundial de Salvador de Bahia des de la XES, RIPESS, i REAS.

El FSMET vol unir forces entre tots aquells processos de confluència que
ja s’estan donant i pràctiques existents per construir juntes una agenda
global inclusiva per reivindicar l’altre món que ja existeix!

El FSMET s’organitzarà des de 4 eixos:
>> Les Economies Feministes
>> El Moviment Agroecològic i de Sobirania
Alimentària
>> Els Comuns naturals, urbans i digitals.
>> L'Economia Social i Solidària, incloent el
comerç just, el cooperativisme i les finances
ètiques.

Seguint l'esperit dels Fòrums Socials Mundials, volem traslladar els
objectius dels moviments socials de base a les administracions
públiques (sobretot a nivell municipal i regional), amb la perspectiva de
construir polítiques públiques que fomentin formes més humanes
d’entendre l’economia.
La decisió d’emprendre aquest procés a Barcelona no és casual:
Catalunya és un referent mundial del cooperativisme i l’economia
solidària, amb una història marcada per les lluites socials. Un cop més,
el país destacarà en l’escena mundial pel seu compromís social i la seva
voluntat de construir un món millor.

QUAN?
Aquest procés tindrà varies etapes arreu del món i cristal·litzarà en un Fòrum Social Mundial temàtic sobre les economies transformadores que
tindrà lloc a Barcelona a la Primavera del 2020.

PRIMAVERA 2019 (5, 6 i 7 d’abril)
Primera trobada de Confluència
Cap al FSM de les Economies
Transformadores
Trobada de treball.
Participants: entitats vinculades als diferents eixos, representants de
xarxes i moviments socials a nivell local i internacional.
Cada eix desenvoluparà dinàmiques dirigides a concretar els objectius i
prioritats a treballar i ampliar l’abast d’entitats involucrades.
S’acordaran els plans de treball i les properes passes a seguir.

PRIMAVERA 2020
Segona Trobada de Confluència
FSM de les Economies Transformadores
1 setmana d’activitats: xerrades, assemblees generals i activitats culturals.
Participants: entitats vinculades als diferents eixos, representants de xarxes i
moviments socials a nivell local i internacional; representants d’institucions
públiques. Obert a la ciutadania.
Volem que aquest sigui un espai útil d’interconnexió entre els eixos, on es
concreti una agenda mundial comú sobre les economies transformadores,
amb compromisos col·lectius i acords específics, tot assegurant la continuïtat
del moviment després del procés de confluència de dos anys.

COM PARTICIPAR?
L’objectiu del FSMET és crear un espai de confluència entre persones, entitats, xarxes i moviments que ja estan generant una transformació en
els seus territoris en diverses parts del món. Aquest espai de trobada s’articula a través dels eixos, on de manera autogestionada es
discuteixen temes claus de contingut, reptes, estratègies de futur i l’agenda per les trobades de 2019 i 2020. Existeix també un diàleg intereixos
en l’assemblea de confluència, aquesta serà el principal espai de discussió i decisió del fòrum que comptarà amb eines virtuals per facilitar el
procés de trobada. Hi ha varies formes de participar:
>> COMISSIONS
>> EIXOS de les economies transformadores
> Comunicació: és fonamental a nivell intern per a garantir el procés
> Les Economies Feministes (fem@transformadora.org)
de confluència, i a nivell extern per aconseguir que tingui un gran
> El Moviment Agroecològic (agro@transformadora.org)
impacte. S’articularà una xarxa de mitjans afins a nivell local i
> Els Comuns (commons@transformadora.org)
internacional. (com@transformadora.org)
> L'Economia Social i Solidària (ess@transformadora.org)
> Logística: Des de Barcelona es crearà una comissió de logística per
>> Eixos transversals:
tal de donar resposta al gran repte logístic i a totes les necessitats
- Polítiques Públiques
del FSMET en coherència als valors que promovent i fomentant
- Formació i investigació
processos d’intercooperació entre projectes de les economies
transformadores. (log@transformadora.org)
Arreu del món hi ha comités locals formats per persones d’un
mateix territori que impulsen i difonen el procès del FSMET a nivell
territorial animant a organitzacions locals a participar dels eixos.
Per a més info contacta a int@transformadora.org

>> VOLUNTÀRIES per als dos esdeveniments, vinculats a la logística,
comunicació, continguts, gestió de persones, programació cultural,
entre d’altres.

CONFLUÈNCIA
Ens proposem fer del procés, l'objectiu. Iniciem un procés de
confluència, tant a nivell local com internacional, entre totes aquelles
iniciatives, moviments i formes de comprendre l’economia que tenen
com objectiu comú la construcció d’una alternativa real de
transformació del sistema econòmic i financer capitalista actual.

Treballem perquè sigui un procés sostenible, que tingui
continuïtat més enllà del Forum del 2020, tant a nivell local com
internacional. Per fer-ho cal assegurar que aquest es construeix des
dels territoris i generar espais d’articulació presencials i virtual a
nivell local i internacional que tinguin continuïtat en el temps com a
espais de confluència i transformació.

Volem fer d’aquest Forum, una plaça. No ens volem limitar a la
celebració d'un esdeveniment vitrina on siguin expertes que ens
parlen, sinó debatre plegades quina economia volem. Tampoc volem
només discutir i somiar aquest “altre món possible”, perquè sabem
que ja existeix a través de milers d'iniciatives que construeixen
alternatives. Volem trobar estratègies comunes per visibilitzar-nos,
articular-nos i multiplicar-nos.

Volem donar a conèixer les economies transformadores i
arribar a totes aquelles persones que encara no en són part. Per
això, creiem que és necessari que el Fòrum compti amb una xarxa de
mitjans de comunicació independents afins que puguin fer ressò del
procés i assegurar-ne l’efecte multiplicador.

REPTES ORGANITZATIUS

FINANÇAMENT

Som conscients del procés de gentrificació que pateix Barcelona i
l'impacte que pot tenir acollir un esdeveniment d'aquesta magnitud.
Per això, volem trobar solucions coherents i impulsar processos
d’intercooperació per donar resposta a les necessitats del FSMET com
l’allotjament i el menjar de les participants a través d’iniciatives
d’economia solidària.

www.transformadora.org
hola@transformadora.org
fsmet_2020
Impulsores

Treballem perquè una part important del finançament del FSMET es
generi per la seva pròpia activitat, assolint almenys la meitat del
pressupost. A part d’aportacions d’organitzacions de les economies
transformadores. L’altra meitat es cobrirà amb el finançament de
diferents institucions públiques a través de subvencions i convenis
de col·laboració; i fundacions de filantropia progressista que han
donat suport als diferents Fòrums Socials Mundials i projectes de
transformació social d’arreu.
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