CHAMADA DE DAKAR
para o Forum Alternativo da Água
em Marselha em março de 2012
No mês de julho de 2010, o reconhecimento pelas Nações Unidas do acesso à água
para todos como direito humano fundamental resultou em consagração histórica
para as lutas travadas há anos pelos movimentos sociais, os cidadãos, os povos
indígenas, os representantes políticos eleitos, mundo afora.
Em novembro de 2010 foi lançada a Chamada de Marselha, primeira etapa do
projeto de Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA), à iniciativa dos cidadãos e
dos movimentos sociais.
Hoje, esta chamada se enriqueceu com as contribuições das organizações de todos
os continentes presentes no Fórum Social Mundial de Dakar.

 Inicia-se uma nova etapa, de reconhecimento da água como Bem
Comum, fonte de vida. O Direito à água e ao saneamento como
bem comum deve tronar-se efetivo e coercitivo
 O Conselho Mundial da Água, auto-designado, junto com seu Forum,
carecem de legitimidade seja política (não representam os povos do
mundo), seja técnica (seu balanço é um Fracasso, quando
considerados seus objetivos declarados). Para eles, a água é uma
mercadoria, fonte de lucro.
 Nós, associações, movimentos sociais e representantes locais,
portadores de experiências alternativas, temos legitimidade para
propor propor meios para tornar efetivos o Direito à água e ao
saneamento para todos, em nível dos territórios e dos países.
O Forum Alternativo Social Mundial proporcionará um ponto de encontro de
expressão e convergência do conjunto das lutas, das experiências e das
realizações empreendidas para concretizar um direito efetivo à água e ao
saneamento, garantido por uma gestão pública, participativa, democrática
e transparente, social e ecológica. Essa expressão será a matriz de linhas de
ação para o futuro, em todos os níveis de elaboração e de implementação
das políticas de água e de saneamento.
 O FAMA envidará esforços para consolidar e ampliar redes de
territórios e de representantes para incluir essas exigências na agenda
política em todos os níveis.
Chamamos as associações, organizações de mulheres, ONG, sindicatos,
representantes eleitos e autoridades locais e cidadãos do mundo a
participarem ao FAMA, no intuito de fazerem ouvir a voz dos povos em
Marselha, em março de 2012.
Chamada assinada pelas organizações presentes no Fórum Social Mundial
de Dakar, neste dia 10 de fevereiro de 2011
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