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Solidaris
Text: A. Zurimendi / E. Davis
Fotos: Oswaldo Forte (EFE)
PALMA/BELEM La Internacional
dels inconformistes, o Fòrum Social Mundial, es troba reunida des
de dimarts a la ciutat portuària de
Belem, una ciutat brasilera cèlebre
pel pas del riu Amazones a través
de les seves barriades, que componen una paupèrrima macrourbs
de més d’un milió i mig d’habitants. Aquest és l’escenari de la VII
edició del FSM, iniciativa anual que
s’inicià a l’esquerrana Porto Alegre.
I és que igual que l’Amazones desemboca a Belem, el moviment antiglobalització ho fa en aquest
Fòrum Mundial.
És un contrapunt, potser, al
Fòrum Econòmic de Davos (Suïssa), que es du a terme de manera
paral·lela a la trobada de Belem.
De tota manera, mentre que a
Davos reflexionen sobre com salvar el sistema capitalista, a Belem
cerquen alternatives al neoliberalisme.

“Destruir l’FMI”
El sociòleg portuguès Boaventura
de Sousa Santos, membre del Comitè Internacional de l’FSM, adverteix que de la trobada “n’ha de
sortir una posició clara sobre com
solucionar la crisi”. Segons Sousa
Santos, “hem d’exigir l’eliminació
del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional (FMI)”. O, si més
no, “una reforma radical
d’aquests organismes”.
Peter Niggli, director del grup de
cooperació europeu Aliança Sud,
també aposta perquè els moviments socials “formulin les seves
propostes, concretes, per canviar
el camí de l’economia global”.
El problema és que la capacitat
deliberatòria del Fòrum és molt limitada. No debades, el moviment
altermundista es troba dividit en
dos corrents de reflexió. Un planteja que els milers de col·lectius
socials, forces polítiques i ONG
conflueixin en un únic partit global a fi de començar la lluita institucional.
L’altre, en canvi, vol mantenir
l’actual metodologia: “Un laboratori d’idees”, segons Cándido Grybowski. En la seva condició de director de l’Institut Brasiler d’Anàlisi Social i Econòmica (Ibase),
afegeix un nou repte per al moviment. “Els nostres estudis demostren que el 60% dels participants
tenen menys de 35 anys, i més del
70% han acabat la Universitat o encara hi cursen”. Aquestes dades situen el perfil de l’altermundista en
“l’elit de la militància”. Idò vet
aquí el problema: “Han de cercar
fórmules que els permetin apro-

El Fòrum Social Mundial arriba a l’equador entre dubtes interns. Cal confluir en
un partit global? O tan sols ha de ser un laboratori d’idees per a les esquerres?
Les respostes són a la ciutat brasilera de Belem, escenari de la VII edició del FSM.

La Internacional
que sembra idees
par-se més a les masses de pobres
que asseguren representar”.
Però aquesta edició no serà, precisament, la de la confluència amb
les classes populars, ja que avui
mateix hi intervenen cinc caps
d’Estat de l’Amèrica Llatina.
Luiz Inácio Lula da Silva, president del país amfitrió, el Brasil; el
bolivià Evo Morales; el president
de l’Equador, Rafael Correa; el del
Paraguai, Fernando Lugo, i el ve-

El Fòrum ha canviat:
no s’han cremat
banderes dels EUA
i alguns militants
dinen al McDonald’s

neçolà Hugo Chávez debatran
junts entorn del futur del Con
Sud. El plat fort, a la fi, de tot el
programa de conferències.
La Moncloa també hi ha volgut
participar. Per aquest motiu hi ha
enviat Pedro Zerolo, secretari de
Moviments Socials i ONG del
PSOE, que demà intervindrà en
una de les sessions sobre migració. Qui ja ha parlat en el ple és el
periodista Ignacio Ramonet, un

dels fundadors de l’FSM, qui centrà el seu parlament en el president dels Estats Units, Barack
Obama. “Si passàs per aquí, seria
aclamat pels activistes”, vaticinà.
Segons Ramonet, “encara que
no és una emanació del fòrum, en
certa mesura Obama també s’ha
basat en allò que podríem anomenar un moviment participatiu
de la societat”. Prova del canvi de
l’FSM a què es referia Ramonet és

DIARI DE BALEARS
DIJOUS, 29 DE GENER DEL 2009

I ARA > ESTAT I MÓN I ECONOMIA I TENDÈNCIES I HORITZONS I 2 I 31

El capitalisme resa a
Davos per sobreviure
Text: Arantxa Iñíguez
Foto: Peter Klaunzer/Efe
PALMA El Fòrum Econòmic de

Davos (Suïssa) inaugurà ahir les
seves sessions amb una crida a la
intervenció de l’Estat per estabilitzar el sistema financer i les economies. Els participants, tradicionalment defensors del neoliberalisme, han canviat de discurs.
Durant cinc dies, uns 40 caps
d’Estat, una quinzena de ministres de Finances, una vintena de
governadors de bancs centrals i
desenes de dirigents empresarials, a més d’algunes ONG –en total
devers 2.500 assistents–, debatran a Davos per mirar de trobar
solucions a la crisi econòmica,
malgrat que, ara per ara, les conseqüències de les turbulències fi-

nanceres recauen sobre els impostos dels contribuents.
Els experts també destacaren
que s’hauria de crear un mecanisme per quantificar els actius tòxics que tenen els bancs. Els accionistes, a més a més, haurien
d’augmentar el capital de les entitats de crèdit i, en cas que no siguin capaços de fer-ho, haurà de
ser l’Estat el que els recapitalitzi.
El secretari general de la Lliga Àrab, Amir Moussa, ahir a Davos.

Labancaprivada“nopot”
Fins i tot l’inversor nord-americà
d’origen hongarès George Soros
es va mostrar partidari de la intervenció estatal com a “mesura
d’emergència i temporal”.
Soros va dir que la magnitud de
la crisi financera global és més
gran que en els anys 30 i que és
necessari que l’Estat hi intervingui

per salvar els bancs, perquè el sector privat no pot fer-ho.
Tanmateix, no es va concretar
com ha de ser aquest mecanisme
en concret o si convindria crear
els anomenats Bad Bank (banc dolent) estatals, perquè absorbeixin
tots els actius tòxics o no líquids,
com s’han plantejat alguns països

com els EUA i que fins ara han rebutjat d’altres com Alemanya.
En aquest sentit, l’economista
en cap del Banc Mundial, Justin
Yifu Lin, va dir que “l’estímul fiscal no funcionarà si només un
únic país l’adopta”. I afegí: “Hem
de compaginar economies industrialitzades i emergents”.•

Caldentey i Calafat
es ‘banyen’ a Belem

“

Si Obama passàs per
aquí, seria aclamat
pels activistes, ja que
s’ha basat en una
participació social”
IGNACIO RAMONET
Impulsor dels Fòrums Socials

que per primera vegada en vuit
anys no hi ha pancartes contra els
EUA, ni cap bandera d’aquest país
fou cremada en la manifestació
inaugural de l’esdeveniment, dimarts.

Militants a la manifestació inaugural. Foto: Paolo Santos/Reuters

Treva amb McDonald’s?
Un altre detall de la marxa inaugural va ser que, en passar davant
un establiment de la xarxa de
menjar ràpid McDonald’s, en
comptes de destrossar-lo, molts
van fer una pausa en la caminada
per seure-hi a menjar. Una escena
impensable l’any passat mateix.
Segons un dels activistes, el
Fòrum Social Mundial “ha canviat, és un altre”. I en bona part això
es deu a l’Obamamania que pareix
haver contagiat els combatius altermundistes.•

MIQUEL ÀNGEL MARIA
www.miquelmaria.cat

Menys renou,
més
significació

Fixau-vos com ha guanyat terreny en gairebé tots els mitjans i
àmbits de comunicació el terme
“moviment altermundialista”,
en substitució del primigeni
“moviment antiglobalització”.
El canvi ha estat degut a la insistència amb què els seus defensors han reiterat que no lluitaven contra qualsevol casta de
globalització, sinó contra la neoliberal, que és la que s’ha desenvolupat almenys fins ara ( ja
veurem si les tempestes macroeconòmiques eliminen aquest
persistent virus, o si, com el del
grip, muta per continuar fent

••• Tot i la pluja torrencial que
queia dimarts a Belem, Aina Calafat –membre del col·lectiu Drets
Humans– i Biel Caldentey –secretari general de l’Stei-i– prengueren part en la manifestació inaugural de l’FSM. Ells dos representen la delegació mallorquina a la
trobada altermundista i, des dels
seus respectius àmbits de treball,
‘es banyen’ a les sessions del
Fòrum. Caldentey, per exemple,
es mostra fascinat pel debat general al Fòrum d’Educació. “Ens
hem reafirmat en la idea que
l’educació no és una mercaderia
ni un servei (que es podria gestionar), sinó un dret que s’ha de garantir”. Assegura que “tots els
participants tenen clar que s’han
de formar estudiants crítics i lliu-

matx). I tanmateix, una de les
crítiques que ha rebut aquest
moviment de moviments,
aquesta xarxa global alternativa, ha estat que s’acontenta a
denunciar però que és poc propositiu. I també es diu que ha
perdut pistonada, que va ales
baixes. Fals.
El que passa és que han desaparegut –benhaja l’hora!– les batusses i corregudes d’aquelles
grans mobilitzacions d’antany, i
la vida i miracles del moviment
ja no genera notícies de portada. Però mirau la quantitat de
noves línies d’acció que estan

res”. Així mateix fa referència a
Maria Gilda, exministra d’Educació brasilera, que hi explicà la
seva història personal: “Ella era
de barriada, analfabeta, però un
professor detectà la seva capacitat amb els números, així que, potenciant les matemàtiques, també
aprengué a escriure i a llegir”.
Dels delegats indígenes s’endú la
percepció que “estan lluitant per
mantenir els seus costums i llengües”, tal com es fa a Mallorca
amb el català. També ha pres
nota de la seva saviesa: “Saben
que la naturalesa és més poderosa que els humans i, en comptes
de destruir-la, la utilitzen amb respecte”. Ara toca que el discurs
s’estengui “més enllà dels
intel·lectuals i militants”.• A.Z.

incorporant el teixit associatiu,
els moviments socials i fins i tot
algunes polítiques públiques, i
que beuen directament de les
primeres experiències, a Porto
Alegre, del Fòrum Social Mundial.
Fa quatre dies, per aquestes
latituds, no sabíem ni què eren
la sobirania alimentària, l’empoderament comunitari o els microcrèdits, posem per cas. Les
fites del moviment altermundialista avui són menys renoueres,
però guanyen en significació i
credibilitat. I via fa qui no
s’atura.•

