
Deu raons per estar contra el Fòrum 2004

1. Per l’especulació
L’ajuntament planifica la ciutat en funció dels seus interessos econòmics (urbanisme comercial) i del capi-
tal privat, quan la planificació hauria de donar solucions a les necessitats urbanístiques de la ciutat. Podem
intuir els seus interessos quan comparem la ràpida reconstrucció de l’espai on es celebrarà el Fòrum i el
procés de rehabilitació de zones marginals. Un dels casos més significatius és el de la reforma de La Mina,
per la que es destinaran tan sols 72 milions d’euros en comparació als 2.300 milions que costaràn les obres
del Fòrum 2004.

2. Pel model de ciutat
Barcelona s’està transformant en una ciutat turística i de serveis i oci. Qüestionem que aquesta opció con-
dueixi a una sostenibilitat econòmica, social i ambiental que garanteixi que els seus habitants puguin guan-
yar-se la vida a uns nivells adequats, amb ocupació estable, accés a l’habitatge, respecte del medi... Un
model que es presta a convertir la ciutat en un escenari en el que és impossible viure-hi degut a l’oblit de les
necessitats socials dels habitants en pro del sector turístic, impedint així el desenvolupament del teixit social.

3. Per les agressions al medi
És difícil creure en una preocupació pel desenvolupament ambientalment sostenible quan les construc-
cions que s’estan fent pel Fòrum suposen una enorme alteració de l’entorn marí, cimentació, malbarata-
ment de recursos i construcció de grans edificacions (centre de convencions, hotels...).
Al mateix temps, podríem recordar que ENDESA (empresa sòcia del Fòrum) és la 4ª empresa d’Europa
amb majors emissions de CO2.

4. Pels seus patrocinadors, polítics i econòmics
Els socis capitalistes d’aquest fòrum són el Grup Endesa, Telefònica, La Caixa i Toyota i El Corte Inglés, i
els patrocinadors, fins ara, IBM, Indra, Iberia, Damm, Media pro, Nestlé , Nutrexpa, Randstad, HenkeL,
Leche Pascual, Coca-Cola, Roca, GL Events i AGBAR. Trobem aquí empreses repetidament denunciades
per agressions al medi ambient i a pobles indígenes, pels propis consumidors i treballadors, i comprome-
ses amb l’economia de guerra i el neoimperialisme. Participar en el Fòrum els hi suposa un rentat d’imat-
ge, beneficis fiscals i publicitat. D’altra banda, com a organitzadors polítics, tenim al Govern Central,
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Algú creu seriosament que estan donant proves
de recolzament dels valors que afirma tenir el Fòrum? Per ex. Reforma laboral, llei de partits, llei antite-
rrorista, desallotjaments, corrupció, privatització de l’ensenyament i sanitat...

5. Perquè està organitzat pels qui fan il·legal la immigració
Se’ns parla de multiculturalitat i drets humans i en realitat es posen barreres a la inmigració.
Les diferents administracions que organitzen el Fòrum són les responsables de l’aprovació de les lleis d’es-
trangeria i d’una situació en la que ser immigrant és ser il·legal. No oblidem que els diversos cossos poli-
cials d’aquesta administració han estat reiteradament denunciats per maltractament i actuacions racistes.

6. Per què està recolzat per l’economia de guerra
El Fòrum no s’ha sumat a les protestes contra la guerra per no contrariar al govern estatal, coorganitzador. Costa
creure que hi hagi un compromís per la pau més enllà de la propaganda. I... no només està organitzat pels que
recolzen l’economia de guerra externa, sinó pels que ens agredeixen en una guerra diària amb precarietat labo-
ral i difícil accés a l’habitatge. És indignant veure com, en els pressupostos generals, les partides de defensa aug-
menten, per perpetuar la unitat de l’Estat i el capital; i com paral·lelament decreixen les partides de prestacions
socials. Per citar un altre exemple, trobem com a sòcia del Fòrum INDRA, una empresa puntera en la indústria
de l’armament; i el Corte Inglés, Iberia, La Caixa i Telefònica, que inverteixen en tecnologia militar.



7. Per què está organitzat pels que tracten els problemes socials amb repressió
El missatge del Fòrum és que tot s'arregla amb el diàleg, i que les administracions ens dónen canals de par-
ticipació que només hem d'aprofitar per resoldre qualsevol problema. Això pretén amagar una política de
control social cada vegada més difús, i a l'hora contundent. Ens volen reduïr a un paper de mers consu-
midors, de productes i de cultura, de política, de societat... I quan ens sortim d'aquest marc i volem par-
ticipar autònomament, les administracions ens tracten com a sospitosos, i les polítiques que s'apliquen no
són de diàleg sinó d'ordre públic. I quan fem notar que a la nostra societat hi ha conflictes - provocats gai-
rebé sempre per situacions d'injusticia - la seva resposta sol ser la policial.

8. Perquè el Fòrum no és participatiu i el diàleg és una farsa
Els organitzadors del Fòrum estan fent un gran esforç de propaganda per presentar-lo com una iniciativa
cultural oberta a tots i capaç d’assumir la crítica social. Parlen de democràcia participativa, però el Fòrum
és una realitat predefinida, realitzada, dialogada i pactada des de dalt. La participació ciutadana ha estat
obviada i ara ens busquen per assistir com a espectadors i voluntaris passius, com si necessitessin legitimar
al Fòrum mitjançant la participació dels moviments socials. Diverses organitzacions socials i veinals no hi
participen en no ser acceptades les propostes que plantejaven pels organitzadors del Fòrum.

9. Perquè pel Fòrum la multiculturalitat és el compte de fades de la globalització
El Fòrum 2004 no sols no contempla la cultura gitana i ha vedat la seva participació, sinó que està margi-
nant a molts ciutadans del barri on s’ubica. Al mateix temps, què entén el Fòrum per diversitat cultural
quan reprimeix tant la cultura com la llegua pròpies? Sota la capa de la multiculturalitat s'amaguen les con-
tradiccions i complexitats de globalització. D’aquesta manera, ENDESA, patrocinadora del Fòrum, des-
trueix el poble maùtxe per què no vol participar de la seva "multiculturalitat".

10. Perquè per ells la cultura i els valors són una mercaderia
El Fòrum llença un missatge clar: Barcelona és la seva cultura. Quan el Forum apela a la creativitat de les
gents de Barcelona, les ven com a imatge de marca que utilitzarà el sector turistic. Pero per fer aixo vuida
la cultura de politica: de l'esperit critic, de la creativitat antagonista, la rebel·lia que els moviments socials
seguiran reivindicant. La paraula cultura els serveix aixi per desfressar els conflictes de la ciutat i, en un
acte de total hipocresia, convertir-los en eslògan turistic: Barcelona, capital de la pau.
No consentirem que se'ns utilitzi de figurants de Barcelona convertida en un parc temàtic que mai no pot
contemplar la vertadera diversitat.

ENCARA QUE NO ESTIGUIS D'ACORD AMB TOT, SI ET NEGUES A PARTICIPAR AL FÒRUM, SUBSCRIU EL PETIT MANIFEST

NOSALTRES NO SOM FÒRUM:  
Les persones, col·lectius i organitzacions sotasignants volem manifestar públicament de forma clara i rotun-
da que no participem en l'anomenat "Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004" i que ens neguem
a col·laborar en qualsevol de les activitats vinculades amb aquest esdeveniment.     

Si t'hi sents identificat, escriu-nos a <resistencies2004@moviments.net>


