EL FÒRUM FRACASA EN EL SEU INTENT DE FER PARTICIPAR ELS ANTIGLOBALITZADORS

“20 minutos”, 9/9/2003


Els joves que van anar a la reunió van rebutjar l’oferta perquè s’oposen a l’”especulació”i als seus “patrocinadors”

Jordi Mumbrú, 20 minutos del 9 de setembre 2003.

El Fòrum de les Cultures ha fracassat en el seu intent d’aconseguir el suport dels diferents moviments alternatius de la ciutat. Després d’una llarga reunió amb els portaveus dels diferents col·lectius de la ciutat, els convocants van rebre una nova negativa: cap dels reunits no va voler agafà la mà que el Fòrum els va oferir.
Durant el mes de juliol, el Fòrum havia enviat cartes als diferents portaveus del moviments socials convocant-los per una trobada al mateix edifici on s’organitza l’esdeveniment. Alguns dels convocats a la trobada, que viuen en llocs on no esta empadronats o en cases okupades, van mostrar la seva preocupació perquè, tot i no estar enregistrats, el Fòrum va ser capaç de localitzar-los. En total, hi van anar representants de la Plataforma Aturem la Guerra, Espai Alliberat contra la Guerra, Nunca Màis, Xarxa per l’Abolició del Deute Extern, Moviment Okupa, Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista, Plataforma per l’Aixecament de l’Embargament a l’Iraq, Assemblea d’Insubmisos i representants del moviment antimilitarista. Per part del Fòrum, van assistir a la reunió el director general, Jaume Oliveres i el portaveu, Oleguer Sarsanedas.

Patrocini i especulació.Tots els representants dels moviments socials van coincidir a rebutjar l’oferta de participar en el Fòrum amb un espai propi per dues raons principalment: “l’especulació que ha acompanyat les obres que s’han fet al litoral i els patrocinadors del Fòrum, ja que alguns han violat, sistemàticament, els eixos principals de l’esdeveniment com la sostenibilitat o la pau”.
Des de la pàgina web del Fòrum s’informa que “els moviments antiglobalització han estat convidats a participar”, tot i que no explica que tots van rebutjar l’oferta.


MARXA PER LA PAU

La recent creada ONG, Forces de Pau Noviolentes, està organitzant una marxa que acabarà al Fòrum de les Cultures, per demanar que els conflictes internacionals se solucionin amb el diàleg i no amb les armes. Els organitzadors volen que les institucions destinin el 0,3% dels seus pressupostos a “fomentar la cultura de la pau”, un compromis que ja ha aceptat l’Ajuntament de Barcelona. Alguns dels integrants d’aquesta entitat pacifista van participar el 23 d’abril en la protesta que es va fer durant la presentació del Fòrum, per haver signat contractes amb empreses que venen peces armamentístiques.


