
																					

	

	

AURKEZPENA	

Cauca	 Haraneko	 Gobernazioko	 Arazo	 etikoetarako	 idazkaria,	 BATERA	 2030-Haurralde	

Fundazioa	(EUSKAL	AUTONOMIA	ERKIDEGOKO	ONGD)	plataforma,	KULTURA-FUNDAZIO	

PAZIFIKOA,	 TEKNOS	 FUNDAZIOA,	 eta	 Atlantikoko	 Gobernazioko	 Arazo	 etnikoetarako	

Gerentziarekin	 aliantzan	 elkartu	 gara,	mundu	 osoko	 herritarren	 eta	 emakumeen	 arteko	

lankidetza	globalizatuaren	inguruan	hausnartzeko	eta	indartzeko.	

	

1.	 FORO	 IBEROAMERIKARRA	 AFROEMAKUMEAK	 ETA	 GIZA	 ESKUBIDEEN	

DEFENTSATZAILEAK:	 bakea	 feminizatzea	 eta	 GIZARTE	 ERRESILU	 ETA	 IRAUNKORRAK	

KONTROLATZEA.	 Hainbat	 kontinentetako	 emakume	 afrokolonbiarren,	 afrikarren	



																					

ondorengoen	 eta	 giza	 eskubideen	 defendatzaileen	 ahalduntze-espazioak	 sustatzera	

bideratuta	 dago,	 Caucako	 haranean,	 Kolonbian	 eta	 oro	 har	 Hispanoamerikan	 aldaketa-

paradigma	gisa	bakea	 lortzeko	ahaleginen	eta	 estrategien	 zati	 gisa.	 Foro	honek,	 gainera,	

Kolonbia	Estatuan	eta	eskualdeko	beste	herrialde	batzuetan	dauden	afrikar	ondorengoen	

ezagutza	eta	gogoetak	zabaldu	nahi	ditu,	komunikazio	eta	truke-kanal	berriak	irekiz	beste	

eragile	 batzuekin,	 bi	 norabideko	 kulturen	 arteko	 bizikidetza-eredu	 bat	 sustatzeko,	 giza	

eskubideen	 eta	 bake-prozesuen	 defendatzaileak	 zainduz.	 2021eko	 abuztuaren	 12an	 eta	

13an	 goizeko	9:00etatik	 aurrera,	 Cali	 hiriko	 JORGE	GARCES	VERNAZA	Kultura	 Zentroko	

Auditorioan.	

"Afroondorengoentzako	 Nazioarteko	 Hamarkada	 2015-2024"	 bete-betean	 gaudenez,	

antzeko	 programak	 bultzatzen	 ari	 diren	 mundu	 osoko	 Afroondorengoekin	 bat	 egiten	

dugu,	 nazio,	 eskualde	 eta	 nazioarte-mailako	 neurriak	 hartzea	 eta	 lankidetza	 indartzeko,	

afrikar	ondorengoek	beren	eskubide	ekonomiko,	sozial,	kultural,	zibil	eta	politikoez	erabat	

goza	dezaten	eta	gizartearen	esparru	guztietan	erabat	eta	baldintza	berberetan	parte	har	

dezaten.	 Eta	 afrikar	 ondorengoen	 herentziaren	 eta	 kulturaren	 aniztasuna	 eta	 gizarteak	

garatzen	 egiten	 duen	 ekarpena	 hobeto	 ezagutu	 eta	 errespeta	 dadin	 sustatzea,	 bereziki	

Afrikako	emakumeen	eta	giza	eskubideen	defendatzaileen	ekarpena.	

Era	 berean,	 ekitaldi	 hau	 Cauca	 Haraneko	 AFRO	 2018-2028	 DECENAL	 PLANA	 erabat	

aplikatzearen	ondorio	da,	arauzko	eta	politika	publikoko	 tresna	gisa,	 saileko	komunitate	

beltzen,	 Afrokolonbiarren,	 Raizalen	 eta	 Palenquerasen	 aldeko	 baiezko	 ekintzak	

eraginkorrak,	eraginkorrak	eta	efizienteak	izan	daitezen	lortzeko.	

	

HELBURU	OROKORRA	

Ekitaldi	 akademikoa,	 emakumeen	 eskubideak	 sustatzera	 bideratua,	 emakumeen	

eskubideak	 gauza	 daitezen,	 eta	 bakea	 eraikitzen	 laguntzea,	 AFRO	 emakumeen	

mugimenduetatik	 eta	 giza	 eskubideen	 defendatzaileetatik	 aldaketa	 eta	 garapenerako	

paradigma	 gisa,	 emakumeak	 ahaldunak	 izan	 daitezen	 gizarte-eraldaketak	 ikuspegi	

feministetatik	gauzatzean.	

	

Espezifikoak	

1.	 Gure	 aniztasun	 etnikoa,	 motak,	 identitateak,	 estatus	 soziala,	 ekonomikoa	

eta/edo	 migratzailea	 gorabehera,	 sororitate-espazio	 inklusiboak	 eraikitzea,	



																					

zapalkuntzen	arteko	 loturei	buruz	hausnartu	ahal	 izateko	eta	Afrikako	emakume	

eta	nesken	premiazko	beharrei	erantzun	ahal	izateko.	

2.	Hainbat	emakumeren	eta	afrikar	ondorengoen	ahalduntze-espazioak	sustatzea,	

beren	 giza	 eskubideen	 borrokan	 eta	 aldarrikapenean,	 AGENDA	 2030ean	

oinarrituta.	

	

Estrategiak	

1.	 Bake-akordioaren	 inplementazioaren	 eta	 haren	 ondorio	 praktikoen	 aurrean	

herritarren	 hausnarketarako	 eta	 ekintzarako	 gune	 bat	 ahalbidetzea,	 emakume	

beltzek	 herrialdearen	 bakegintzan	 duten	 eginkizuna	 zehaztuz	 eta	 gizarte-ehuna	

berreraikitzeko	ekintzei	ekinez.	

2.	 Gatazkaren	 eta	 ikusezintasun	 historikoaren	 biktima	 eta	 biktimizatutako	

emakume	 afrokolonbiarren	 ahotsa	 eta	 proposamenak	 ikusaraztea,	 bakearen	 eta	

Haraneko	Departamentuaren	garapenaren	aurrean.	

3.	 Hispanoamerikan	 eta	 munduan	 giza	 eskubideak	 defendatzen	 dituzten	

emakumeen	erronkak	eta	esperientziak	ezagutzea	eta	zabaltzea.	

4.	 Mugimendu	 feminista	 afroetorra	 eta,	 oro	 har,	 giza	 eskubideen	 defentsa	

indartzea.	

5.	 Ibilbide-orri	 bat	 egituratzea,	 Afrikako	 ondorengoen	 eta	 Giza	 Eskubideen	

Defendatzaileen	Emakumeen	Lidergo	eta	Eragin	Politikoko	Eskola	 abian	 jartzeko	

aukera	 emango	 duena	 Cauca	 bailarako	 tokiko	 aktoreetatik	 eta	 Ipar	 globaleko	

aktoreetatik.	

6.	Emakume	afrikar	ondorengoen	eta	Giza	Eskubideen	Defendatzaileen	eskubideen	

aldeko	 jarrera-agiri	 kolektibo	 bat	 eraikitzea,	 proposamenaren	 etorkizuneko	

iraunkortasuna	ahalbidetzeko.	

	

METODOLOGIA	

Foroaren	programa	akademikoa	hitzaldien	eta	panelen	bidez	garatuko	da,	ezarritako	ildo	

tematikoei	jarraituz,	solaskide	gisa,	moderatua	eta	formatu	arinekoa,	panelisten	eta	parte-

hartzaileen	 arteko	 integrazioa	 eta	 interakzioa	 erraztuko	 duena.	 Alderdi	 kulturala	

kosmobisio	afroaren	berezko	elementua	denez,	musika	 tradizionaleko	 talde	 folklorikoen	

aurkezpenak	 izango	dira,	 tokiko	kulturen	 eta	 lurralde-nortasunaren	balioa	handitzearen	

arabera.	



																					

Ekitaldi	 hori	 nazioko	 eta	 nazioarteko	 gertaera	 politiko	 eta	 sozial	 bihurtu	 behar	 da,	 hain	

zuzen	 ere,	 lidergo	 afro	 feministari,	 giza	 eskubideen	 defendatzaileen	 lanari,	 bakeari	 eta	

aldaketa-paradigmari	buruzko	hausnarketara	bideratuta.	

Ekimen	 honek	 Cauca	 bailara	 osoko,	 Kolonbiako	 eta	 herrialde	 Hispanoamerikarretako	

afrikar	 ondorengo	 emakumeak	 bilduko	 ditu	 (erakundeak,	 erasoak,	 batzarrak,	 kontseilu	

komunitarioak,	 akademikoak,	 liderrak,	 etab.),	 eta	 gonbidatutako	 panelisten	 hitzaldi	 eta	

hitzaldietan	parte	hartuko	dute.	Streaming	bidez	transmitituko	da	(sare	sozialak,	foroaren	

plataforma)	ahalik	eta	ikus-entzule	gehienengana	iristeko.	

Laguntza-elementu	 gisa	 eta	 ahalduntze-estrategiaren	 zati	 gisa,	 parte-hartzaileei	

dokumentu	 pedagogiko	 bat	 emango	 zaie,	 Garapen	 Jasangarriko	 Helburuak	 lantzeko	

MALETA	FEMINISTA	izenekoa.	

Ekitaldi	osoaren	emaitza	gisa	sistematizazio-dokumentu	bat	eraikiko	da	parte-hartzaileen	

artean	 sozializatzeko,	 bai	 eta	 Emakume	 Afroondorengoen	 Ituna	 eta	 feminismoaren,	

bakearen	 eta	 garapenaren	 aldeko	 Giza	 Eskubideen	 Defendatzailea	 izeneko	

posizionamendu-dokumentu	 bat	 ere,	 proposamenaren	 etorkizuneko	 iraunkortasuna	

ahalbidetuko	diguna	eta	erakunde	parte-hartzaileek	bermatuko	dutena.	

	

	


