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FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2016

A denúncia de um mundo invertido
Como de costume, o Fórum Social Mundial, ocorrido em Porto Alegre, entre os dias 19 e 21 de janeiro, em contraponto ao Fórum Econômico de Davos,
denuncia inúmeras situações de desumanidade e
injustiça social. Além de promover a abertura de
diálogos em busca de soluções colaborativas.
Nos painéis das mesas de discussão, testemunhamos a pintura de um mundo de cabeça para
baixo. Em que a sociedade mostra-se heterogênea
(no bom e no mal sentido). Cada vez mais plural
e cosmopolita. As culturas se hibridizam e comunicam entre si. Neste ambiente pluralista, emergem
as diferenças, enquanto deveríamos promover a
igualdade.
As intolerâncias, de todos os graus, números e
gêneros, são postas em pauta. Xenofobia, homofobia e intolerância religiosa. A marginalização, excludente, das classes carentes já marginalizadas.
Um mundo em que um por cento da população
detém mais da metade da riqueza global; Em que
muitos ainda vivem abaixo da margem da pobreza;
Um mundo, ao mesmo tempo, tecnológico e digitalmente analfabeto. Um mundo em que, enquanto
alguns desfrutam da tecnologia de ponta, muitos
dormem nas calçadas e se alimentam do lixo.
A pluralidade tem suas veias de canibalismo;
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O canibalismo capitalista da exploração do capital,
da força de trabalho e da mais valia; O canibalismo
do descartável; Dos produtos de pouca duração;
Do hiperconsumo; Do lucro sobre o bem comum;
Das individualidades frente à colaboratividade.
Um mundo que requer mudança de comportamento em prol da transformação social. Em que os
indivíduos carecem tornarem-se cidadãos; Conscientes dos direitos e deveres que lhe cabem. Um
mundo em que ainda há muito a fazer, e melhorar,
se quisermos salvar a humanidade.
Juliano Dornelles
Mestre em Comunicação

Diagramamos o seu informativo - Editora Prossumers - MEI - CNPJ 14.591.907/0001-87 - Fones (51) 3225-4275 - 8102-9014
Juliano Dornelles - Jornalista - DRT 12.952 - Mestre em Comunicação - Web www.prossumers.com.br - www.pazdornelles.com

