
ÁGUA É DIREITO, NÃO MERCADORIA!

22 a 25 DE MARÇO DE 2022

orientações sobre as atividades autogestionadas

ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS

Objetivo:

As atividades autogestionadas são espaços para que as diversas organizações populares,

movimentos, redes e coletivos possam propor debates sobre temas, lutas e processos de

resistência em defesa das águas.

Elementos gerais:

Acontecerá na capital do Senegal o Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA) de 22 a 25 de

março. Este encontro acontece a cada três anos e esta será a primeira vez que é realizado na

África, desde a reunião inaugural de 1997 no Marrocos.

Simultaneamente realizaremos no Brasil, no mesmo período, o Fama 2022 Brasil/Dakar. Nossa

intenção é que o FAMA seja mais do que um espaço virtual de debates, que se torne também, e

principalmente, uma oportunidade de fortalecimento de articulações em torno das diversas lutas

em defesa das águas no Brasil.

A comissão de organização analisará as pré-inscrições recebidas de forma a garantir que se

enquadrem nos princípios do FAMA.

A comissão pretende que o conjunto de atividades sejam encontros abertos para o pensamento

reflexivo, debate democrático de ideias, formulação de propostas e livre troca de experiências que

possam levar a ações efetivas da sociedade, de maneira a se opor a gestão privada da água, do

saneamento e dos recursos hídricos.

Nos baseamos no princípio de que ter acesso à água, ao saneamento e ao meio ambiente

sustentável é um direito humano fundamental e partimos da máxima que água e saneamento são

direitos e não mercadoria.

Orientações:

● As atividades autogestionadas ocorrerão entre os dias 22 e 25 março de 2022;
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● é importante que as atividades tenham como proponentes mais de uma organização da

sociedade civil (movimentos sociais, movimentos populares, sindicais, redes, núcleos de

pesquisa, coletivos etc.);

● as atividades autogestionadas deverão ser inscritas até o dia 18/03/2022 às 18 horas, com o

preenchimento do formulário no link: https://forms.gle/ih8zL1ybQ7EL1YkaA

● a comissão organizadora terá um prazo de 24 horas para confirmar a aceitação da

atividade;

● todas as atividades autogestionadas deverão indicar o(a) responsável: nome, telefone e e

mail para contato;

● as propostas de atividades autogestionadas, bem como o nome do(a) responsável deverão

ser enviadas para o e-mail: fama2022brasildakar@gmail.com

● a realização das atividades autogestionadas deverá acontecer em horários que não

coincidam com os painéis, que ocorrerão entre 16h30 e 20h;

● atividades culturais também se enquadram como atividades autogestionadas;

● as entidades proponentes das atividades autogestionadas se responsabilizarão pela

plataforma e divulgação do link de acesso;

● em caso de necessidade de tradução a contratação e os custos ficarão sob a

responsabilidade das entidades proponentes;

● a estrutura para atividades autogestionadas presenciais também deverão ser de total

responsabilidade das entidades proponentes;

● será disponibilizado um modelo de card padrão para divulgação da atividade que deverá

ser complementado pelas entidades proponentes que poderão incluir os logos das

organizações, redes, movimentos, coletivos etc.;

● as organizações proponentes deverão indicar coordenador(a) das mesas, relator(a) para

sistematizar as atividades autogestionadas, com foco no registro das questões que servirão

de base para a continuidade das articulações, propõe-se o seguinte roteiro:

1. Análise da situação atual do tema tratado;

2. Experiência de enfrentamento do problema;

3. Indicação de agendas de lutas que podem ser articuladas e fortalecidas pós-FAMA.

Certos de estarmos contribuindo com a construção de um mundo melhor

Agradecemos

Comissão Organizadora do FAMA 2022 Brasil/Dakar

07/03/2022
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