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Farväl till World Social Forum?
 

av Roberto Savio 

 
 

Det första World Social Forum (WSF) 2001 inledde det nya 
århundrandet med en djärv bekräftelse: ”En annan värld är 
möjlig.” Sammankomsten i Porto Alegro, Brasilien, stod 
som ett alternativ och en utmaning till World Economic 
Forum (WEF), som genomfördes samtidigt bortom en ocean 
i de snöiga alperna vid Davos i Schweiz. En mötesplats för 
makteliter för att lägga ut kursen för världens utveckling, 
och WEF var då, och fortsätter att vara, symbolen för globala 
finanser, okontrollerad kapitalism, och multinationella 
företags inflytande över politiken.
 WSF, däremot, skapades som en arena för 
gräsrötter att höja sin röst. Idén kom till vid ett besök i 
Paris 1999 av två brasilianska aktivister, Oded Grajew, som 
arbetade med bolags sociala ansvar, och Chio Whitaker, 
verkställande sekreterare vid Commission of Justice and 
Peace, ett initiativ av den brasilianska katolska kyrkan. 
Förgrymmade över den allestädes närvarande, okritiska 
nyhetsrapporteringen om Davos, träffade de Bernard Cassen, 
redaktör för Le Monde Diplomatique, som uppmuntrade 
dem att organisera ett alternativ-Davos i Syd. Med stöd 
från provinsregeringen i Ripo Grande do Sul, bildades en 
kommitté av åtta brasilianska organisationer som lanserade 
det första WSF. Det förväntades att ca 3.000 personer skulle 
delta (lika många som i Davos), men istället kom 20.000 
aktivister från hela världen till Porto Alegre för att under sex 
dagar organisera och dela med sig av sina visioner.
 WSFs årliga möten gjorde stor succé, oföränderligt 
deltog närmare 100.000 deltagare (t o m så många som 
150.000 år 2005). Så småningom flyttades mötena bort 
från Latinamerika, först till Mumbai 2004, där 20.000 
daliter1 deltog, sedan till Caracas, Nairobi, Dakar, Tunis och 
Montreal. Två andra sidoarrangemang skapades - regionala
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World Social Forums tillkomst, storhetstid och fall och efterlyser en ny global folklig kraftsamling om 
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Social Forum och tematiska Social Forum – för att 
komplettera den årliga centrala samlingen, och lokala Forum 
genomfördes i många länder. Kumulativt har WSF samlat 
miljoner människor villiga att finansiera sina resor och 
uppehållskostnader för att dela med sig av sina erfarenheter 
och sina gemensamma drömmar om en bättre värld.
 WSFs stadga om principer, framtagna av det 
första forumets organisationskommitté och antagen av 
själva eventet, återspeglade dessa drömmar. Stadgan visar 
på en vision om djupt sammanbundna civilsamhällesgrupper 
som samarbetade för att upprätta nya alternativ till nyliberal 
kapitalism och med rötterna i ”mänskliga rättigheter, 
praktiserande av reell demokrati, deltagardemokrati, fredliga 
relationer, i jämlikhet och solidaritet, bland folk, etnicitet, 
kön och människor”. ”Hur” man förverkligar någon vision 
fanns inte med från starten. Stadgans första paragraf 
beskriver WSF som en ”öppen mötesplats”, vilket av de 
brasilianska grundarna förklarades med att den undvek att 
ta ställning till den rådande världskrisen. Detta motstånd till 
gemensamma politiska åtgärder förvisade WSF mer till ett
självrefererande debattforum istället för en rörelse kapabel 
att gå till verklig handling på den internationella arenan. 
 Det behövde inte vara så. Faktiskt uppmanade 
2002 European Social Forum till massprotest mot USAs 
hotande invasion av Irak, och det påföljande 2003 Forum 
spelade en betydelsefull roll i att organisera ’handlingsdagen’ 
följande månad med 15 miljoner protesterande på  gatorna
i 800 städer på alla kontinenter – vid det tillfället den största 
demonstrationen i historien. Men WSFs kärnorganisatörer, 
som inte var intresserade av den här inriktningen, svängde, 
ett fenomen som är oöverskådligt utifrån det demokratiska  
underskott som alltid har förföljt WSF.
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 Faktiskt har WSF aldrig haft någon demokratiskt 
vald ledning. Efter den första sammankomsten hade den 
brasilianska värdkommittén sammankallat till ett möte i 
Sao Paolo för att diskutera hur man bäst utvecklade WSF 
vidare. De inbjöd en mångfald internationella organisationer, 
och under mötets andra dag utsågs vi samtliga att utgöra det 
Internationella rådet. Flera betydelsefulla organisationer och 
som inte var intresserade av det här mötet kom inte att ingå 
i rådet, och de som kom med var huvudsakligen organisa-
tioner från Europa och Amerika. Under de kommande åren 
skapade försöken att ändra på rådets sammansättning lika 
många problem som de löste. Många organisationer ville ingå 
i rådet, men på grund av vaga kriterier för att utvärdera deras 
representativitet och storlek, blev rådet snart en lång lista med 
namn (de flesta inaktiva), med en deltagarlista som förän-
drades vid varje rådsmöte. Trots upprepade förfrågningar 
från deltagande organisationer vägrade grundarna att ändra 
stadgan med motiveringen att den innefattade en tidlös text 
och inte var ett dokument över en speciell historisk tidpunkt.

    

Vid ett vägskäl
WSFs framtid förblir osäker. Utifrån en missriktad rädsla för 
uppdelning har de brasilianska grundarna hindrat försök att 
tillåta WSF att utfärda politiska deklarationer, utse talesper-
soner, och omvärdera horisontalprincipen, vilken undviker 
representativa beslutsstrukturer, som grund för ledning. 
Kanske allra mest signifikant är att de har motsatt sig krav på 
att WSF går över från sin ursprungliga uppgift som en möte-
splats för diskussion till ett utrymme för organisering. Med 
ett WSF utan talespersoner slutade media att komma dit då de 
saknade någon företrädare att samtala med. Även breda pro-
gramförklaringar - vilka inte skulle orsaka splittring genom 
att de fördömde krig eller upprop för klimatåtgärder - har 
varit förbjudna. WSF har dabbats av minskad persontillväxt, 
deltagarna ges inte förnyad individuell styrka. 
 På grund av sin oförmåga att förändras - och 
därmed att agera - har WSF förlorat en möjlighet att påverka 
allmänheten hur den förstår de kriser som världen står inför, 
ett vakuum som har fyllts av den återuppvaknande högern. 
2001 kom globaliseringskritiker huvudsakligen från vän-
stern, och påvisade hur marknadsstyrd globalisering med 
kraft körde över arbetare och miljön. Sedan dess, medan 
WSF gjort misstag och socialdemokratiska partier har blivit 
en del av det regerande nyliberala samförståndet, har högern 
lyckats utnyttja den breda och växande fientligheten till glo-
balisering, särskilt förankrad i känslan att bli kvarglömd 
vilket arbetarklassen upplever. Innan USAs finanskris 2008 
och Europas statsobligationskris 2009, var National Front 
i Frankrike det enda vedertagna ytterhögerpartiet i väst. 
Sedan dess, med ett decennium av ekonomiskt kaos och 
brutal åtstramning, har ytterhögerpartier trätt fram överallt. 
 Den oroande framväxten av anti-globalisering-
shögern har skakat om många politiska antaganden och 
allianser. När WSF startade, var våra fiender de interna-
tionella finansinstitutionerna, såsom Internationella valuta-
fonden och Världsbanken. Nu minskar dessa institutioner 
inkomstklyftor och ökar de offentliga investeringarna. 
Världshandelsorganisationen WTO, ökänd på grund av 
massiva protester 1999, var också vår fiende, för att or-
ganisationen förvrängde reglerna för internationell han-
del till fördel för de multinationella bolagen; nu, försöker 

USAs president Trump demontera WTO till inga regler 
alls. Vi kritiserade Europakommissionen för dess fri-
handelsagenda och brist på socialt engagemang: nu försvarar 
vi idén om ett förenat Europa mot nationalism, främlingshat 
och populism. Dessa krafter har vänt upp och ner på och 
förändrar global politisk dynamik. De som kämpar mot 
globalisering och multilateralism, och använder vår diagnos, 
är nu högerkrafterna.

Blicka framåt
Finns det då en framtid för World Social Forum? Logistiskt 
ser det inte bra ut. Brasiliens högerpresident Jair Bolsonaro, 
i en allians av auktoritära starka män runt i världen, har 
förklarat att han kommer att förbjuda varje stöd till Forumet, 
att allvarligt hota dess framtid. Att genomföra ett forum i 
en sådan omfattning kräver betydande ekonomiskt stöd, 
och en regering som är åtminstone villig att bevilja visum 
till deltagare från hela världen. De livfulla brasilianska 
civilsamhällesgrupperna kämpar nu för sin överlevnad.
 Högerregeringar i världen verkligen attackerar det 
globala civilsamhället som konkurrenter eller som fiender. I 
Italien har inrikesminister Matteo Salvini pressat på för att 
få bort skatteförmåner för frivilligorganisationer. Salvini i 
Italien, Trump i USA, Viktor Orban i Ungern, Narenda Modi 
i Indien och Shinzo Abe i Japan, bland andra, vill inte lyssna 
på vad civilsamhället har att säga. Deras upptrappade attack 
på civilsamhället kan vara slutet för World Social Forum, 
fastän WSFs vägrar att anpassas till de tider som lämnat 
organisationen sårbar för sådana övergrepp.
 Om World Social Forum bleknar bort som 
aktör på den globala scenen, kan vi dra många värdefulla 
lärdomar från dess historia när vi tar nya initiativ för en 
”rörelse av rörelser”. För det första måste vi stödja det 
civila samhällets enhet. Boaventura de Sousa Santos, den 
portugisiske antropologen och en ledande medlem i WSF, 
betonar vikten av ’överlappning’ mellan rörelseströmmar. 
Kvinnoorganisationer fokuserar på patriarkat, ursprungs-
folksorganisationer på kolonial exploatering, MR-organisa-
tioner på rättvisa och miljöorganisationer på hållbarhet. 
Att bygga ömsesidig förståelse, förtroende, och en bas för 
gemensamt arbete fordrar en process av transparens och 
uttolkning av olika prioriteringar, och bäddar in dem i en 
helhetsram.
 Alla initiativ för att bygga gränsöverskridande 
rörelsekoordination måste möta denna utmaning. Även om 
det är lättare att bygga en massaktion mot en gemensam 
fiende, kräver en gemensam rörelsekultur en process av 
fortsatt dialog. WSF bidrog till att skapa medvetenhet om 
behovet av en holistisk strategi för att under samma rubrik 
bekämpa klimatförändringar, okontrollerade finanser, 
social orättvisa och ekologisk försämring. Att bygga på 
den erfarenheten med hur frågorna korsas är avgörande för 
en livskraftig global rörelse. WSF har möjliggjort allianser 
mellan de sociala rörelserna, vilka fick sin legitimitet 
genom att bekämpa systemet, och de otaliga icke-statliga 
organisationerna, som fick sin legitimitet från FNs agenda. 
Detta är verkligen ett betydande historiskt bidrag, vilket 
möjliggör nästa fas i utvecklingen av det globala civila 
samhället. För det andra måste vi balansera rörelsens 
horisontalism och organisationsstruktur. För de allra flesta
deltagare i banbrytande progressiva rörelser under det 
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många förmodligen aldrig har hört talas om WSF, gör inte 
anspråk på någon föregiven plattform; de ber helt enkelt 
systemet att lyssna på forskare. Avsaknaden av en fullständig 
vision gör att de kan undvika många av WSFs problem, 
men understryker fortfarande hur systemet har uttömt sin 
livskraft i ljuset av krisspiraler.
 Miljontals människor över hela världen är 
engagerade på gräsrotsnivå, hundratals gånger mer än 
relaterade till WSF. Den stora utmaningen är att få kontakt 
med dem som arbetar för att förändra de nuvarande 
svåra trenderna och tydliggöra att vi inte ingår i samma 
elitstrukturer och verkligen delar samma fiende. De 
historiska förutsättningarna ligger bakom möjligheten för ett 
sådant projekt, våra visioner om en annan värld ger det en 
riktning, och den växande rastlösheten hos otaliga vanliga 
människor är ett hoppfullt förebud.
 Kan vi hitta kommunikationssätten och alliansen 
för att uppliva den globala rörelsen och driva den framåt? 
Jag ser inte mycket värde i en koalition av organisationer 
och militanta som bara möts för att diskutera med varandra. 
Kollektiva åtgärder är nödvändiga för att motverka 
demokratins nedgång, öka medborgardeltagandet och hålla 
värderingar och visioner i framkant. Inom WSF har debatten 
om att gå i denna riktning pågått ganska länge, men har 
upprepade gånger stött på omedgörligheten från grundarna.
 Det skulle vara ett misstag att förlora WSFs 
imponerande historia och samlande enhet. Men vi måste 
återskapa den för att kunna betänka det nuvarande 
barbariseradet. Kommer vi att kunna reformera WSF 
- och om detta inte är möjligt - att skapa ett alternativ? 
Medborgarna har blivit mer medvetna om behovet 
av förändring än de var när vi första gången möttes i 
Porto Alegre för många år sedan. Men de är också mer 
splittrade, vissa tar den reaktionära vägen genom att 
följa auktoritära ledare, andra den progressiva vägen för 
social rättvisa, deltagande, transparens och samarbete. Då 
det konventionella systemet destabiliseras och förlorar 
legitimitet, kan det vara enklare än att ge liv åt ett omändrat 
WSF - eller att skapa en ny plattform – vilket kan vara lättare 
än det var att starta processen för arton år sedan. Fortfarande 
gäller det att inse att nästa fas kräver nya ledare, stort 
deltagande och erkännande av behovet av nya strukturer. 
Under dessa tider är detta av högsta prioritet.

1. Daliter är en självvald benämning på de grupper i Indien som 
står utanför hinduismens fyra varna (klasser) och har betraktats som 
oberörbara. På grund av sitt utanförskap kallas de också kastlösa, 
men även bland daliterna finns kaster i betydelse jati.
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senaste halvseklet har tanken om ett politiskt parti eller någon 
sådan organisation kopplats till förtryckande makt, korruption 
och brist på legitimitet. Dessa organisationsmisstankar, 
återspeglade i WSFs kärnideologi, har bidragit till dess brist 
på handling. Denna tendens att avvisa vertikalitet av rädsla 
för dess föreningar med förtryck utgör en stor utmaning för 
bildandet av en global rörelse: de som i princip skulle vara 
dess största valkrets kommer att ifrågasätta övergripande 
organisationsstrukturer. Baserat på historisk erfarenhet 
fruktar de generering av osunda maktstrukturer, korruption 
av ideal och bristen på verkligt deltagande.
 Trots detta är samordning grundläggande för 
att en mångfaldig global rörelse utvecklar tillräcklig 
sammanhållning. Uppgiften är att hitta legitima former av 
kollektiv organisation som balanserar spänningen mellan 
åtagandena till både enhet och pluralism.
 För det tredje måste en global rörelse anstränga sig 
att navigera i ett nytt medielandskap. Internet har förändrat 
karaktären på politiskt deltagande. Utrymmet har krympt 
och tiden har blivit flytande och komprimeras. Sociala 
medier har blivit viktigare än konventionella medier. Det 
var faktiskt viktigt för som exempel valen av Bolsonaro i 
Brasilien och Salvini i Italien liksom Brexit i Storbritannien. 
Amerikanska tidningar har en daglig upplaga på 62 miljoner 
exemplar (tio miljoner från kvalitetstidningar som Wall 
Street Journal, New York Times och Washington Post), 
medan Trumps tweets når lika många följare. Samtidigt 
som kommunikationstekniken används för att så förvirring 
och missbruk av rättigheter, måste den vara central i 
gränsöverskridande mobiliseringskampanjer som främjar 
medvetenhet och solidaritet.
 Politisk apati bland potentiella allierade förblir 
en lika stor utmaning som högervågen. Detta är inte ett 
nytt fenomen. De triumferande uttalandena om slutet på 
ideologi och historia för tre decennier sedan hjälpte till att 
dämpa uttrycklig debatt om den långsiktiga visionen för 
samhället. Istället tog teknokraterna från Internationella 
valutafonden, Världsbanken och det amerikanska 
finansministeriet (Washington Consensus) hand om resten 
av världen: finansiell avreglering, liberalisering av handeln, 
privatisering och finanspolitiska åtstramningar. Fördelarna 
med globaliseringen ‘skulle lyfta alla båtar’; begränsa 
icke-produktiva sociala kostnader; privatisera hälsa och 
mer; och globalisera handel, finans och industri. Center-
vänsterpartier över västvärlden anslöt sig själva till denna 
modiga nya värld. ”Tredje vägen” -ledare som den brittiska 
premiärministern Tony Blair hävdade att eftersom företagens 
globalisering var oundviklig skulle de progressiva, i bästa 
fall, kunna ge den ett mänskligt ansikte. I avsaknad av 
ett verkligt alternativ till det dominerande paradigmet 
förlorade vänstern sitt väljarstöd. Det vrak som lämnats av 
nyliberala regeringar har blivit motorn för de populistiska 
och främlingsfientliga krafterna från hela världen. För att 
se framåt, för att bygga en livskraftig politisk formation för 
en stor övergång, måste vi hitta den banderoll under vilken 
människor kan samlas. Klimatåtgärder har i allt högre grad 
tjänat denna funktion,med klimatrörelsens ungdomlighet 
finns det anledning till hopp. Klimatstrejkrörelsen, ledd 
av den svenska studenten Greta Thunberg, har engagerat 
tiotusentals studerande världen över och visat att kampen 
för en bättre värld pågår. Dessa nya unga aktivister, av vilka


