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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERNACIONAL DO FSM 2018
17 e 18/03/2018
Local: Salão Nobre da Reitoria da UFBA (Canela, Salvador-Ba)
Pauta:
	Avaliação do FSM 2018
	O Futuro do FSM
	Agenda de mobilização internacional
	Secretaria e dinâmica do CI
	Prestação de Contas Finanças
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Mais de 120 pessoas estiveram presentes na tarde do dia 17 e/ou no dia 18/03. As línguas traduzidas foram português, espanhol, inglês e francês.


	AVALIAÇÃO DO FSM 2018

Foi apresentado inicialmente pelo Grupo Facilitador um balanço do FSM 2018 com alguns números e estatísticas.
	Público: 80.000 pessoas presentes no FSM 2018, provenientes  de cerca de 6.000 organizações e movimentos da sociedade civil dos 5 continentes (sendo os mais representados: América Latina, África, Europa e América do Norte). As estimações apontam 6.000 pessoas vindas de cerca de 120 outros países (7,5% do total). 
	24.686 pessoas se inscreveram antecipadamente para o FSM no site www.wsf2018.org,  um número ŕecord de cadastramento online para um evento do FSM.
	Também foram inscritos antecipadamente 405 jornalistas, 878 voluntarios(as), 870 participantes do Acampamento Intercontinental da Juventude, 310 empreendimentos para a Feira de Economia Solidária, e 80 organizações feministas assinaram por formulário a carta convocatória da Assembleia Mundial de Mulheres. 
	
	O publico foi diversificado: destacaram-se as mulheres, as/os jovens, a população negra, os povos de religião de matriz africana, os povos indígenas, o público LGBTQI, artistas, pessoas com deficiência, pescadores/as, movimentos hip hop, entre outros. No total, 26 povos indígenas estiveram presentes no FSM 2018, sendo 20 povos indígenas da Bahia (dos 22 existentes no estado), assim como representantes de povos indígenas panamazônicos (Brasil e Colômbia), como também do Canadá.
	1.200 voluntárias e voluntários atuaram, sob a condução do Grupo Facilitador do FSM 2018 ou da UFBA.

	Cerca de 70 lugares em Salvador e região metropolitana compuseram os territórios do FSM, com a realização de atividades inscritas na programação. Os principais foram: Campus da UFBA (onde ocorreu a maioria das atividades); Campus da UNEB (que abrigou principalmente o encontro de lideranças de religiões de matriz africana, com mais de 400 representantes presentes); Território de Itapuã, com programação própria (política e cultural) durante todo evento; Acampamento Intercontinental da Juventude (2.000 pessoas acampadas) no Parque de Exposições, também com uma programação própria; Acampamento Indígena no Centro Administrativo da Bahia, com 600 pessoas acampadas. 
	Em termos de hospedagem, além dos acampamentos (indígena e da juventude), cerca de 1.200 pessoas vindas principalmente de caravanas de todo Brasil foram acolhidas em escolas, centros de formação, organizações, hospedagem solidária, etc. Milhares ficaram na casa de amigas/os, e 84% da rede hoteleira de Salvador esteve ocupada no período do FSM 2018, segundo dados da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FEBHA).
	Um total de 2.000 atividades autogestionadas foi realizado, em 19 eixos temáticos, acima das perspectivas iniciais. Os temas de “Desenvolvimento, Justiça social e ambiental”, “Direitos Humanos” e relacionados com as questões raciais (“Vidas Negras importam” e “Um mundo sem racismo, xenofobia e intolerância”), receberam os maiores números de atividades inscritas e realizadas.
	Atividades por eixo podem ser conferidas nesta página, clicando em cada tema: https://wsf2018.org/todos-os-temas/

Dentre as atividades que se destacaram, podem ser citadas:
	Marcha de abertura, no dia 13/03, com 60.000 pessoas.
	Assembleia mundial em defesa da democracia no estádio de Pituaçu no dia 15/03 com 18.000 pessoas. O evento reuniu lideranças de movimentos sociais do Brasil e do mundo, e políticos de destaque, a exemplo dos ex-presidentes Lula e Zelaya (Honduras). O evento foi o último de amplitude internacional com a presença de Lula antes da sua prisão.
	Assembleia Mundial das Mulheres, que ocorreu na manhã do dia 16/03 no Terreiro de Jesus (Pelourinho), e contou com a participação de 8.000 pessoas (a maioria mulheres).
	Economia solidária: feira, alimentação, água potável gratuita, 6 moedas solidárias que circularam no FSM 2018, etc.
	Forinho para crianças no ISBA (Ondina) durante todo período do FSM
	O ato Rumo ao Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA) no dia 16 de noite
	A Ágora dos Futuros, na manhã do dia 17/03 na Praça das Artes no campus da UFBA em Ondina, onde foram expostos os resultados das atividades, principalmente de convergência, pelas organizações proponentes.

Grandes atividades, atos públicos e convergências também ocorreram, a exemplo de: Ato em defesa da Universidade Pública; Marcha contra o Racismo e a Intolerância Religiosa; Marcha em homenagem à Marielle Santiago, vereadora do Rio de Janeiro assassinada que iria participar do FSM 2018; Marcha das Mulheres Negras; Convergência Educação, Cultura e Direitos Humanos; Convergência: Interlocuções 1 e 2 – Universidade, sociedade, pensamento crítico e comunicação estratégica; Cultura e Revolução; Colóquio Brasil: estado de exceção; Assembleia Mundial dos Povos Indígenas; Tribunal do Feminicídio das Mulheres Negras; Tribunal dos Despejos; Diálogo Internacional, Convergência de Lutas : África e sua Diáspora no Século XXI; Assembleia Mundial das Juventudes; Convergência: Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Avanços e Desafios; Assembleia das mulheres do Hip Hop ; Convergência Cultura de Resistências e Direitos Humanos; Convergência: Vidas Negras Importam; Convergência Revolução e Culturas de resistência; Panorama dos Direitos Humanos na América Latina: Intervenção militar em foco; A Universidade e a Educação no contexto da Resistência Democrática; Convergência e Diálogos no Cenário Socioambiental; Convergência/Debate - Justiça Climática e Água, Soberania do Povo; Lutando contra a militarização da vida: da América Latina à Palestina; Homenagem às mulheres do FSM; Presença e participação de um Rei e uma Rainha do Benin e de um Rei do Níger, e encontro com povos tradicionais de matriz africana; Visitas à comunidade quilombola Rio dos Macacos e à Ilha de Maré.
Também devem ser citados os eventos internacionais realizados dentro do FSM 2018: Seminário do Fórum Mundial de Mídia Livre; Fórum Mundial de Direitos Humanos; Fórum Mundial de Saúde e Seguridade Social; Fórum Mundial de Teologia e Libertação; Fórum Mundial de Educação Popular; Encontro do Conselho de Educação de Adultos da América Latina; Fórum Ciência e Democracia; Encontro Mundial Parlamentar; Fórum de Autoridades Locais de Periferia; Diálogos em Humanidade; Encontro internacional Novos Paradigmas...
	Enfim em termos de segurança e saúde, não houve nenhum ato de violência física conhecido. Houve cerca de 180 atendimentos em saúde nos postos instalados nos principais territórios do FSM 2018. Nenhum grave. Apenas deve ser ressaltado que um ativista militante da delegação de Marrocos teve uma crise cardíaca no hotel onde chegou, foi internado e operado em um hospital público de Salvador, onde foi muito bem acompanhado. Teve que ficar em Salvador, junto com sua esposa, até o final de maio, e retornou depois para seu país.


Depois da apresentação do balanço, seguiram as opiniões das pessoas presentes, sintetizadas abaixo em pontos fortes e pontos fracos. As sugestões foram incorporadas na próxima parte sobre o Futuro do FSM.

Pontos fortes
O comitê organizador foi parabenizado: conseguiu construir um FSM de maneira muita rápida e em um contexto político e financeiro adverso, com poucos recursos. O FSM foi resultado de ousadia, criatividade e energia dos coletivos baiano e brasileiro, e de parceiros tais como a UFBA e a UNEB, que permitiram o forte envolvimento dos mais diversos segmentos sociais.
A participação internacional foi expressiva (há controversias) , mas a participação popular brasileira foi muito grande mesmo. O FSM 2018 foi a cara da Bahia, negro, feminino, feminista, indígena, jovem... Isso deu uma marca diferente ao FSM. 2018 Pessoas e organizações que já haviam desistido do FSM voltaram. Representantes dos povos palestinos, curdos e saarauis sentiram-se acolhidos no FSM, apoiados na sua luta por independência, autodeterminação, soberania e liberdade. 
Para muitos, o FSM 2018 foi um sucesso em termos de politização/expressão política (há controversias: ver em Pontos fracos). A linha política vermelha poderia ser resumida por “Fora Temer”. A conjuntura brasileira foi vivenciada profundamente pelas pessoas presentes: defesa da democracia, defesa dos bens comuns, da universidade pública, direitos dos povos tradicionais, feminismo, LGBTQI+, mulheres negras, juventudes, luta contra o racismo, o sexismo e o colonialismo. A comoção nacional e internacional com a morte de Marielle Franco e seu assessor Anderson teve uma expressão muito forte no FSM 2018, e re-acendeu a força do movimento e do povo para lutar pela democracia.
De forma geral, foi ressaltada a grandeza do FSM 2018, que providenciou momentos de muita expressão. Para algumas pessoas que estiveram na fundação do FSM, o FSM 2018 lembrou a 1ª edição em 2001, com emoções parecidas. Com o FSM 2018, foi possível criar uma nova etapa na direção do objetivo de cidadania global; essa edição mundial mostrou a importância fundamental do espaço, processo e evento que é o FSM para articulação e incidência. O FSM é um lugar de denuncia global e para pensar estratégias comuns. Várias tendas assim elaboraram estratégias e ações comuns sobre as causas que aflijam o mundo. O lema do FSM 2018 também respondeu aos anseios dos movimentos no mundo, que se apropriaram dele. Muitas ferramentas de luta e incidência foram apresentadas, a exemplo dos tribunais, e contribuem para fortalecer as organizações presentes. A interação entre cultura e política foi outro destaque do FSM 2018.
Não tivemos nesta edição plenárias ou conferências com figuras importantes falando, e sim Assembleias, o que pode ser considerado um ganho para a troca de informações e experiências.
Algumas atividades foram ressaltadas:
	A Marcha de abertura muito bonita e mobilizadora. Outras marchas também (para Marielle, Contra o Racismo e a Intolerância, foram citadas).
	A Ágora dos Futuros expressou muita diversidade e foi o evento final mais acertado em uma edição mundial do FSM. Conseguiu “capturar” agendas dos diversos movimentos.

Foram elogiados, por outro lado, o trabalho das/dos voluntárias/os e a hospitalidade do povo baiano. Apesar da escassez de serviços de tradução, houveram trocas além das palavras.
Sobre o espaço/território do FSM 2018, foi acertada a concentração da maior parte das atividades em um só lugar (o campus da UFBA), assim como a divisão do espaço do FSM em eixos temáticos. Ao mesmo tempo, houve uma descentralização dos territórios do FSM 2018 que permitiu levar o FSM para as periferias. Salvador vivenciou e respirou o FSM no período do evento.

Pontos fracos
As críticas mais frequentes dizem respeito a questões de organização e comunicação: a dificuldade logística nos dias do evento, com um centro de mídia que precisou ser  improvisado na véspera, já que o espaço programado para este foi destinado a  serviços de saúde na última hora; da falta de assessoria de imprensa internacional, que antes era assegurada pela Secretaria do CI, Foram criticadas a programação que ficou pronta muito pouco tempo antes, com alocações sendo atualizadas durante todos os dias do evento, não chegando portanto a ser impressa nem disponibilizada para divulgação prévia no site;  a falta de mapas e indicações na sinalização do espaço da UFBA;  a escassez de serviços de tradução com outras línguas (além do português) nas atividades; problemas de comunicação e divulgação (inscrição e pagamento pelo site, informações limitadas e tardias sobre a alocação das atividades,  inexistência  de computadores no centro de mídia durante o evento, que foram absorvidos pelo credenciamento até o final do penúltimo dia, prejudicando o sistema de comunicação do FSM 2018); etc. Inexistência de um espaço de orientação ao público durante o evento, sobrecarregando o centro de mídia e credenciamento. .
Do ponto de vista da visibilidade para além dos meios alternativos, deve ser considerada a fraca repercussão do FSM 2018 na grande imprensa nacional e internacional, comparada aos primeiros anos do FSM. Do ponto de vista da incidência política, contribuiu para as dificuldades a decisão de algumas organizações internacionais, históricas no FSM, de não participar mais do processo e considerar abertamente o fórum um processo esgotado. Por outro lado, algumas pessoas avaliaram como fraco o nível de construção política do FSM 2018 frente à atual conjuntura, tendo em vista as poucas atividades que debateram estratégias e alternativas. Outra crítica (também sujeita à controversa) é o caráter do fórum mais brasileiro do que internacional. Foi citada a título de exemplo a invisibilidade dos povos do Leste Europeu.
O CI foi considerado na sua maioria como ausente na construção do FSM 2018, como em edições anteriores. Foram mencionadas visões equivocadas dentro do CI e de lideranças brasileiras levaram a um certo boicote, estimulando muitas organizações e pessoas a não participem do FSM 2018. Também ocorreram tensões no processo de construção, relacionadas com a participação internacional de membros do CI, como no caso do GT de Metodologia.
Sobre as atividades, foi citada a Assembleia dos movimentos em resistência: não foi exitosa e não conseguiu produzir um resultado de aproximação das lutas. Foi perdida a oportunidade de debater e encaminhar a proposta de uma assembleia permanente dos movimentos, povos e territórios em resistência.
Como em edições anteriores, ocorreram conflitos (verbais) entre pessoas do Saara Ocidental e de Marrocos, no credenciamento e na Assembleia Mundial das Mulheres, mas foram contidos.

	O FUTURO DO FSM 

O FSM precisa ter incidência na sociedade; para enfrentar o fascismo, a direita e as forças nacionalistas e repressoras que estão crescendo. Para apontar formas de respostas às violências de uma nova geração de golpes de estado, que traduzem a incompatibilidade da evolução da economia global com a manutenção das democracias. Não podemos ficar só nos debates amplos, para não perder o contato com os movimentos sociais que estão na luta. O FSM precisa buscar um equilíbrio entre as atividades de debate e as de mobilização. Nossa tarefa é construir uma hegemonia alternativa que dê possibilidade para que a sabedoria dos povos apresentada no FSM se traduza em disputa na sociedade. O Fórum deve ultrapassar esses dias de encontro, e ser mais permanente. Isso significa enfrentar os desafios, e se dotar de agenda de mobilizações, estratégias de articulação, comunicação, expressão política, financiamento...
É preciso uma participação maior dos ativistas internacionais. Precisamos fazer que o Fórum seja mais Mundial. Para isso:
	Há necessidade de pautar mais o FSM nos países e de promover uma maior divulgação do FSM, usando os meios tecnológicos atuais e fortalecendo ainda mais a comunicação alternativa.
	É fundamental fazer uma conexão entre os fóruns. Precisamos continuar envolvendo as pessoas que participaram do FSM 2018, através dos e-mails, contatos, apresentando e trocando resultados. Precisamos criar mecanismos para comunicar com as pessoas de forma mais visível. Há necessidade de separar tempo para nos organizarmos para agir. Uma consequência do FSM de Salvador deveria ser potencializar eventos e processos similares em outros lugares do mundo. 
	É necessário viabilizar condições para que organizações sem condições financeiras possam participar dos eventos do FSM; pensar juntas/os e com a natureza que tipo de pessoas queremos e precisamos trazer para dentro do FSM.

O FSM 2018 também traz lições para o futuro que queremos para o FSM, que precisam ser tiradas. Todas as pessoas deveriam enviar sua avaliação para ajudar a tirar as lições desta edição. Algumas já estão se consolidando:
	O FSM 2018 contribui para indicar que o futuro do FSM não se faz sem mobilização social, para poder expressar força de transformação e de criação de alternativas.
	Um dos desafios consiste em continuar fortalecendo as relações entre os eixos do FSM 2018 e conectar os debates. O FSM 2018 expressou e mostra que a construção de outro mundo de justiça social e ambiental passa pela construção de relações anticapitalistas, antirracistas, antissexistas e anticoloniais, que deve prosseguir.
	É nossa responsabilidade trabalharmos sobre a questão do racismo estrutural e institucional, para disseminar na sociedade a luta contra o colonialismo econômico, social e dos saberes.
	O documento aprovado pela Assembleia Mundial das Mulheres, com seus 10 pontos inegociáveis da luta feminista, deveria ser amplamente difundido.
	A Assembleia dos Movimentos Sociais produziu um documento com 9 itens (contra o racismo estrutural; por uma educação publica e gratuita para todos; moradia digna; direitos da população LGBT, igualdade de gênero e contra a violência; direitos de liberdade religiosa; direito da emancipação dos povos; por um sistema político, social e econômico não excludente; contra o genocídio das populações jovens, especialmente negras; pelo direito das populações originárias a seu território); constitui-se como uma agenda de lutas que também deve ser valorizada.
	A questão da assembleia de movimentos é uma dificuldade, e não pode substituir um conjunto de outras assembleias, como mostrou o FSM de Salvador. Uma só assembleia não dá conta da diversidade. Há sempre uma tensão entre unidade e diversidade: muitas vezes, a busca da unidade afasta a diversidade. Ao mesmo tempo, é preciso continuar na consolidação de uma assembleia dos povos, territórios e movimentos em resistência, mais permanente.

Sobre o CI do FSM
	O CI precisa estar mais presente, junto com os coletivos locais. Precisa explicitar melhor seus posicionamentos e buscar as condições para aproximar movimentos transformadores.
	A Carta de Princípios do FSM, por mais importante que seja, precisa refletir e considerar a evolução do mundo, incorporando outros elementos até então desconsiderados.
	A juventude não está representada no CI, nem os Fóruns regionais. É preciso mudar essa situação.
	O futuro do FSM está ligado à necessidade de permanecer um espaço autogestionado. O CI não deve controlar esse processo e sim facilitar. Precisamos gerar acúmulos em processos metodológicos. Precisamos entender o que falta para construir este acumulo, para conseguir construir uma unidade internacional.
	É preciso buscar outros modelos de troca entre os membros do CI, para além das reuniões do CI, onde as falas de 3 a 4 minutos de sucedem.

Houve uma sugestão para que, na questão da comunicação e visibilidade do FSM, deveríamos aprender com o “outro lado”: Davos consegue influenciar pessoas e situações com sua agenda pela comunicação, lembrando que não há comparação entre a disponibilização de recursos  para o FEM e para o FSM, sendo que o primeiro coincide com os interesses da corporações de mídia, das quais o segundo é crítico. Para além das dezenas de milhares de pessoas presentes no evento, precisamos chegar, como Davos, em outros lugares, para além do momento e do espaço do evento FSM. Uma proposta para o futuro do fórum é organizar um processo tecnológico e de comunicação, com os recursos e apoio necessários, para que o fórum chegue em todo mundo, e possa envolver milhões de pessoas. O CI poderia chamar as/os jovens que se envolvem com suas causas, e colocar este desafio para elas/es. O FSM também deve estimular e visibilizar as campanhas que surgem, a exemplo do fórum panamazônico pela defesa dos nossos corpos e territórios. 
Por outro lado, é preciso considerar nas nossas lutas e causas o assunto da inteligência artificial, que vai além da internet, e se traduz pela concentração do poder econômico, politico, cultural nas plataformas digitais. Implica em novas formas de colonização e interdependência, e uma disputa política já em curso entre EU e China.
A necessidade de priorizar com planos e recursos a comunicação foi enfatizada e apoiada no encontro.
Do ponto de vista da metodologia: 
	Temos que pensar como vamos converter os resultados e produtos do FSM em algo que seja realmente combativo para os povos. 
	A ideia de que o fórum tem que acumular para o próximo é fundamental, mas os movimentos presentes no CI também precisam ser ativistas em todo momento.
	É preciso desistir da noção de que o fórum tem que ser perfeito. Inclusive não deve e não pode ser comparado ao Fórum de Davos, que tem dinheiro, do ponto de vista organizacional e de visibilidade na sociedade. Fugindo desta ideia de perfeição, aproveitamos melhor esta experiência e teremos um grande futuro para o FSM. Precisamos seguir tentando construir ter e construir um fórum social. O fórum sempre foi exitoso, sempre aconteceu, apesar das dúvidas, críticas e da ausência de pessoas e movimentos. 

Propostas de atividades que incidem sobre o futuro do FSM também foram feitas:
	Uma nova forma de evento FSM foi sugerido. Trata-se de um Fórum Social Mundial itinerante, em 2020. A Campanha Jai Jagat 2020, organizada pelo movimento Ekta Parishad, propõe uma grande marcha, que começará no final de 2019 em Delhi (Índia) e acabará em Genebra (Suiça) em dezembro 2020, com atividades organizadas ao longo do percurso que passa por vários países.
	A crise atual do capitalismo não tem saída a não ser a incidência sobre os povos em luta, retirando-lhes a soberania, e é nisso que devemos trabalhar, criando uma Frente Mundial pela Paz.
	A realização de fóruns regionais ou itinerantes que venham a ser chamados pelo CI não deve ser pautada em função de critérios econômicos de quem pode faz. É responsabilidade do CI definir um processo estratégico. 


	AGENDA DE MOBILIZÕES

A Agenda apresentada abaixo foi elaborada com base nas intervenções das pessoas durante a reunião do CI.
2018
	Campanha Internacional pela defesa de nossos corpos e territórios. Tarapato, Peru.
	Jornadas de lutas das organizações de juventude e estudantis. Pela democracia, direitos e da educação -  Final de Março e Abril 2018,  Córdoba (Argentina).
	Cúpula dos Povos – 13 de abril 2018 no Peru 
	Fórum Social Finlandês – 20 a 22 Abril 2018, na Finlândia, com ativistas sociais nórdicos sobre alternativas e possibilidades de alternativas políticas. 
	Encontro internacional Paulo Freire - 2 a 6 Maio 2018 em Cuba. 
	Encontro Nacional de Formação do CEAAL - 21 Maio 2018 em Brasília. 
	Fórum Social Sul-Sul – No final de Junho 2018 em Hong Kong, sobre as questões das comunidades camponesas e rurais. 

	Congresso Internacional de Economia Social e Solidaria e Cooperativismo – 21 a 25 de Agosto de 2018 em México Ciudad, México.  
	Assembleia Geral do CEEAL - Em Buenos Aires de 16 a 23 de novembro, com a primeira conferencia de pensamento crítico, junto com Clacso.
	Fórum Temático sobre crise de sistemas no mundo e soluções alternativas - Em Setembro 2018  na Alemanha, Bélgica, França ou Itália (a confirmar). 
	Ações decentralizadas na Europa, no dia 15 de setembro, para lembrar os 10 anos da crise do sistema europeu.
	Dia Mundial do Habitat – 12 de Outubro, é uma grande jornada pelo direito à moradia digna. 
	Fórum Social dos Povos da Índia e Ásia – Justiça, Alimentação, Gênero. Conclusão de conferencias que aconteceram durante o ano sobre estes temas.  Em Outubro de 2018 na Bélgica. (conferir)
	Fórum Social Mundial das Migrações - 2 a 5 novembro 2018 no México. Proposta de uma reunião do CI na ocasião. O dia 6/10 terá uma jornada global sobre as migrações. O tema é “Migremos do sistema”. Para preparar o evento, seis atividades estão previstas em 2018: Em maio, uma Caravana sai de Túnis para Itália, em busca dos filhos desaparecidos. Em setembro: são pré-fóruns sobre a reunião global das migrações. Em novembro, 3 caravanas de mães de todo mundo, da América Central e da Europa vão se reunir no FSMigrações. 
	Fórum Social Feminista Contra o Livre Comércio e o G20–  30 de Novembro e 1 de Dezembro 2018 em Buenos Aires Argentina, contra o livre comércio e contra o poder corporativo.
	Caravana Oeste Africana de Convergência Global das lutas por terra e água, ao longo de 2018, em países litorâneos desde Guiné, debatendo entre autoridades e povos.


2019
	Dia Mundial da Paz: Ação Global Unitária Contra o Imperialismo - 1º Janeiro de 2019
	Ação Global Anti-Davos; definir o 
	Dia de Ação Global em todos países europeus – 24 de  março de 2019. Está sendo divulgado em diversos países, como Argentina , Colômbia, Síria , Turquia, Líbano, EUA, Canadá , Austrália...  (conferir)
	Fórum temático – Fórum Social de Economias Transformadoras ou em Transição – 4 a 6 de Abril 2019, em Barcelona (Espanha). forum2019@ripess.org. Abordará questões relacionadas com economia, feminismo, ética, apontando práticas que já existem sobre mudanças sistêmicas.
	Dia de luta contra os paraísos fiscais - 13 de Abril (decisão da assembleia de Justiça Fiscal do FSM 2016 de Montreal)  
	8º Fórum Social Mundial da Saúde e Seguridade Social - 2ºquinzena de junho 2019, em Bogotá.  Paz, desenvolvimento e a universalização das proteções sociais serão os temas. A Colômbia esta sofrendo um grande ataque neste sentido, e por isso motivou sua escolha.  
	IX  Fórum Social Panamazônico - Outubro de 2019, em Mocoa, Colômbia.
	A Campanha Jai Jagat 2020, organizada pelo movimento Ekta Parishad, propõe uma grande marcha, que começará no final de 2019 em Delhi (Índia) e acabará em Genebra (Suiça) em dezembro 2020, com atividades organizadas ao longo do percurso que passa por vários países. Propõe que o evento seja parte do FSM, como Fórum Social Mundial itineranteen 2020.
	Fórum Social sobre Migrações e Desenvolvimento – Marrocos, em data ainda a ser definida.

Encaminhamentos:
	A lista deve ser conferida pelos membros do CI, complementada e posta no site. Foi indicado Pierre George para receber essas contribuições para agenda e divulgar a lista depois para o CI.

Duas propostas foram acatadas mas precisam de maior definição por parte do CI:
	O apoia à proposta da grande marcha internacional, a Campanha Jai Jagat 2020, organizada pelo movimento Ekta Parishad, como FSM itinerante. 
	Apoio à proposta de realizar um evento em Davos, tem que ter um foco muito claro no âmbito do desenvolvimento econômico. 


	SECRETARIA E DINÂMICA DO CI DO FSM


A importância de uma secretaria foi ressaltada. Atualmente, está fragilizada. 

Os encaminhamentos da reunião apontaram:
	a permanência da secretaria em Marrocos.
	a criação de um Grupo de Apoio ao CI, composto por 2 a 4 organizações por continente. Estas organizações tem que indicar pessoas com tempo e recurso disponível, para trabalhar na secretaria. Esse grupo será responsável pela busca de financiamentos, pela memória do FSM e pela articulação de movimentos.
	Os nomes terão que ser indicados até 31 de maio de 2018. 
	Até o final de agosto, o CI decidirá onde acontecerá a próxima edição mundial do FSM. Existem 4 países candidatos/indicados Brasil, México, Portugal e Suíça. As organizações desses países devem apresentar suas propostas até o final de maio e em agosto participar de reunião para tomada de decisão.
	Próxima reunião do CI: será realizada em novembro 2018. Dois locais foram indicados: Casablanca (Marrocos) ou México Ciudad (México) no final do FMMigrações. A decisão deve ser tomada até o final de agosto 2018.
	A politica de comunicação deve ser fortalecida para poder divulgar de forma mais ampla os diversos processos que compõem o FSM. Um projeto para comunicação do FSM deve ser elaborado com esta finalidade.
	É fundamental que um GT possa prosseguir para sistematizar a assembleia dos povos, territórios e movimentos em resistência e buscar dar uma continuidade a este evento/atividade.


Foram adotadas as seguintes declarações de apoio pelas/os membros presentes na reunião do CI, por consenso e unanimidade:
	Declaração de repúdio à violência que se expressou na execução de Marielle Franco, e de todas e todos jovens afro-brasileiras/os mortas/os cotidianamente. 
	Declaração Contra o genocídio do Povo Curdo em curso. 


	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FSM 2018

Uma prestação de contas provisória foi apresentada, que inclui os financiamentos recebidos para construção e realização do FSM 2018. As despesas estão sendo levantadas e serão apresentadas posteriormente. A princípio, o FSM 2018 terá contas equilibradas: a previsão é que o saldo oscile entre um saldo positivo de Eur 10.000,00 e um saldo negativo de até Eur 30.000,00.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS DO FSM 2018
%


Receitas
Itens
Total

Governo da Bahia
 Convidados, Infra estrutura, Comunicação, Tradução, Economia Solidária, Cultura, Credenciamento 
 R$    2 960 000,00 
63%
Grupo Facilitador (*)
 Mobilização e Organização 
 R$       840 000,00 
18%
Inscrições
 Bolsas, Crachás, Cultura, Comunicação 
 R$       555 805,58 
12%
PPM
 Escritório, Reuniões e Seminários 
 R$       322 800,00 
7%
CESE
 Escritório 
 R$         50 000,00 
1%
Total
 
 R$    4 728 605,58 
100%
(*) Projeção pelas informações das organizaçoes e movimentos
Eur  1,00 = R$ 4,40



