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Brazílie hostí sociální fórum
Desítky tisíc odpůrců globalizace se ode dneška účastní třetího ročníku
Světového sociálního fóra v jihobrazilském Porto Alegre.
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Protipól ekonomického fóra v Davosu se letos koná pod heslem "Jiný svět je
možný" a účastní se ho zástupci nevládních organizací, aktivisté a představitelé
alternativních politických směrů, čímž se Porto Alegre na šest dní mění v centrum
antiglobalizačního hnutí.
Poprvé bude letos jedním z hlavních témat boj proti militarismu, což je reakce
na přípravu války v Iráku. "Kromě jiného chceme říct ne válečné politice prezidenta
Bushe," řekl jeden z organizátorů akce Gustavo Codas.
Světové sociální fórum je největší akcí svého druhu ve světě. Letos se
očekává účast třiceti tisíc delegátů zastupujících téměř pět tisíc organizací ze 121
zemí. V příštích šesti dnech po celém městě proběhne deset konferencí, sedmatřicet
panelových diskusí a více než 1700 seminářů a přednášek, kde se budou hledat
alternativy k řešení politických, ekonomických a sociálních problémů světa.
Organizátoři očekávají, že na akci přijede celkem sto tisíc lidí, což by byl téměř
dvojnásobek oproti loňsku.
Světové sociální fórum si dává za cíl hledat alternativy k současné podobě
globalizace. Mezi okruhy, kterým se bude letošní Světové sociální fórum věnovat, tak
patří udržitelný rozvoj, politická moc a role občanské společnosti, lidská práva, média
a omezení homogenizace kultury.
Velkým příznivcem sociálního fóra je bývalý odborářský vůdce a nový
brazilský prezident Luis Inácio Lula da Silva, který je první levicovou hlavou Brazílie.
Letošního fóra se zúčastní také, čímž přispěje k rostoucí prestiži akce, i když poté
odletí do Davosu. "Po brazilských prezidentských volbách již Světové sociální fórum

přestává být okrajovou záležitostí," řekla známá americká spisovatelka a odpůrkyně
globalizace Hazel Hendersonová.
Největší část účastníků Světového sociálního fóra tvoří tradičně Brazilci, letos
poprvé jsou druhou největší skupinou držitelé amerických pasů.
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