PROCÉS, AGENDA, METODOLOGIA I APORTACIÓ CATALANA

Procés
S'ha dissenyat un procés que permet consensuar una declaració comuna entre els 250
participants, a partir que aquests poden presentar propostes i deliberar sobre el seu grau de
consens durant un any entorn a 5 temes clau de l'organització internacional.
L'objectiu és recopilar propostes d'experts que vulguin fer possibles altres mons, provinents de
diversos àmbits dels diferents continents: dels moviments socials, de les universitats, del món
local, d'organitzacions no governamentals. Per a construir, entre ells, el màxim consens
possible.
Es pot consultar el calendari i els procediments establerts per a cadascuna de les fases.

Agenda
Davant de la crisi global del sistema socioeconòmic, del model de civilització, no n'hi ha prou
amb buscar sortides a la crisi financera, a la crisi econòmica, a la crisi energètica o alimentària.
Volem repensar el sistema en el seu conjunt, i per això ens plantegem 5 preguntes per que
puguem plantejar propostes com respostes als 5 temes clau.
Tema 1. Valors i Objectius: Quin món volem? Propostes de noves visions, valors i objectius
globals.
Tema 2. Ecologia i Població: Quin món tenim? Propostes per a viure en un món finit: recursos i
població.
Tema 3. Política i seguretat: Com volem decidir? Propostes d'organització política global.
Tema 4. Economia i Finances: Com volem administrar-nos? Propostes d'organització
econòmica i financera global.
Tema 5. Comunicació i Cultura: Com volem comunicar-nos? Propostes d'organització de la
comunicació i la cultura global.
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Metodologia

1. Fer propostes
Per a cadascuna de les 5 consultes temàtiques els 300 participants podran presentar
propostes. Cada proposta ha de ser breu -màxim 5 línies- i amb una sola idea clau perquè els
altres participants puguin mostrar el seu grau d'acord. Per poder reunir i sistematitzar les
aportacions de tots els participants cadascun tractarà de no fer més de 10 propostes per cada
tema.

2. Valorar propostes
Una vegada recollides les propostes dels experts de cada consulta temàtica, l'equip
organitzador les sistematitza per evitar repeticions, les tradueix a les diverses llengües i les
publica en la web www.deliberaweb.com.
Els participants, a través d'aquesta pàgina web, valoren el grau d'acord de cadascuna de les
propostes de cada tema. Poden fer també els seus comentaris.

3. Calendari de consultes temàtiques 2010
1a. Valors i Objectius (gener– març 2010)
2a. Ecologia i Població (abril - maig)
3a. Política i Seguretat (juny -juliol)
4a. Economia i Finances (agost - setembre)
5a. Comunicació i Cultura (octubre – novembre)
Hi haurà una 6a consulta sobre l'esborrany de la Declaració, que recollirà les propostes
millor valorades de cada consulta temàtica (novembre – desembre).

4. Resultats de les consultes
El sistema de deliberació que s'utilitza fa visible immediatament el grau de consens sobre cada
proposta. Els participants poden consultar en qualsevol moment com va la deliberació de cada
proposta o tema.
Una vegada acabat el termini de cada consulta temàtica, els participants poden veure el grau
de consens de cada proposta i de cada tema.
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El text resultant, construït amb les propostes millor valorades i els comentaris més suggeridors
de cada consulta temàtica, és una de les parts de la Declaració 1.0 del Consens de Barcelona.

5. Presentació en el FSM de Dakar gener 2011
El passat Fòrum social Mundial que es va celebrar a Dakar al gener de 2011 va ser l'espai on es
va exposar el Barcelona Consensus i les propostes sobre els 5 temes clau. Es va buscar
proposar sinergies internacionals per llançar una consulta mundial que permeti identificar
participativament alguna Acció Comuna Global anual.

6. Trobada de Barcelona al maig de 2011
Els experts que han participat regularment enviant i/o valorant les propostes han estat
convidats per aprovar el document definitiu i per difondre-ho als governs, les organitzacions
internacionals, els moviments socials i els mitjans de comunicació.

7. Pla de comunicació i incidència mundial
Una vegada aprovada i presentada la Declaració 1.0 del Consens de Barcelona, amb les
propostes i comptant amb un documental i un llibre sobre el procés, les propostes i els seus
actors, es té previst iniciar una gira de difusió a diverses ciutats dels cinc continents. Seran les
poblacions on més experts hagin aportat en el procés, per implicar tant a moviments socials i
xarxes, com a institucions públiques.

8. Consulta per engegar una Acció Comuna Transformadora
S'està preparant una consulta mundial per engegar una Acció Comuna Global anual, amb la
implicació de les organitzacions i xarxes de tot el món que durant 10 anys han participat en
Fòrums Socials, que han acceptat la Carta de Principis, que han vibrat amb la trucada que “un
altre món és possible”.

9. Manual de participació
Per participar en les consultes temàtiques multilingües i on-line, els participants compten amb
un Manual. Les regles de joc del procés deliberatiu són:
- Poder escriure i presentar propostes en format breu, valorar les propostes de tots i
argumentar les valoracions.
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- L'objectiu és intentar ampliar les pròpies visions amb les dels altres, acceptar que les
diferents propostes puguin tenir diferents graus de consens, intentant obtenir un mínim
denominador comú.
- L'enfocament de les propostes no ha de cenyir-se a allò que els governs i les institucions
internacionals haurien de fer, sinó també a allò que la ciutadania i les seves organitzacions
poden fer, sempre en el marc internacional i, si fa falta, distingint entre els diferents tipus de
països (Nord, Sud, empobrits, industrialitzats, emergents).

Aportació catalana al Consens
Durant el Fòrum Social Català (FSCat), que va tenir lloc a Barcelona el 30 i 31 de gener del
2010, es va donar a conèixer el Barcelona Consensus per suscitar la participació de les
organitzacions i la ciutadania catalanes. L'equip dinamitzador del Barcelona Consensus va
participar activament en la preparació del FSCat, mitjançant un seminari on va convidar
especialment a altres organitzacions a participar aportant les seves propostes, tractant
d'implicar experts catalans perquè aportessin les seves contribucions als diferents temes clau.
Així es va obrir una consulta temàtica en què van participar un centenar de persones de l'àmbit
català. Les propostes més ben valorades són aportades a les consultes temàtiques dels 250
participants, com si fos un sol participant per no trencar el equilibio geocultural.
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