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Lehenengo foro afro iberoamerikarratik bigarrenara
Aurkeztutako proiektuak hiru aurrekari ditu: Haurralde Fundazioak
afrikar jatorriko emakumeekin egindako topaketetan eta
eztabaidetan garatu duen intzidentzia politikoaren esperientzia;
Haurraldek Jhon Frank Vente Aguiñorekin (Giza Eskubideen eta
Etnien Eskubideen aktibista) batera egindako lana, zeinak I. Foroa
bultzatu zuen; eta Teknos Fundazioa eta Pacific Cultural Foundation
bezalako erakundeen lotura.
I. foroa BAKEA FEMINIZATU ETA GIZARTEA ERAIKI deitu zen, eta
2021eko abuztuaren 12an eta 13an egin zen Calin, Kolonbian.
Hainbat kontinenteetako emakume afrokolonbiarren, afroondorengo eta giza eskubideen defendatzaileen jabekuntzarako
espazioak sustatu zituen, Valle del Cauca, Kolonbia eta
Latinoamerikan bakea lortzeko ahalegin eta estrategien barruan.
Foroak Kolonbiako eta Iberoamerikako beste herrialde batzuetako
afro-ondorengo biztanleriaren ezagutzak eta hausnarketak zabaltzea
zuen helburu, beste eragile batzuekin komunikazio eta truke bide
berriak irekiz, kulturen arteko bizikidetza eredu bidirekzional bat
sustatzeko.
Abuztuaren 29 eta 30ean II. Foro Afro Iberoamerikarra ospatu zen:
“Emakume Afro eta Giza Eskubideen Defentzaileak”. Santiago de Cali,
Buenaventura, Choco, César, Norte de Santander, Caucako
Departamendua eta Barranquilla bezalako hirietako hainbat
emakume elkartu ziren topaketa anitz eta plural honetan, eta bertan
emakumeen arteko batasunaren garrantziaz hausnartu zuten,
genero indarkeriaren eta pairatzen dituzten beste arazo askoren
inguruan lan egiteko asmoarekin.
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Topaketan Haurralde Fundazioak (bere zuzendari Patricia Viviana
Ponceren bitartez), Emma Doris Lopezek (Simón Bolívar Unibertsitateko
UNESCO Katedraren zuzendaria), Rita Bosaho Gorik (Espainako
Berdintasun Ministerioko tratu berdintasunerako eta etno-arraza
aniztasunerako zuzendari nagusia) eta Jhon Frank Ventek (foroaren
koordinatzailea eta Indarkeriaren Prebentziorako UNESCO Katedraren
aholkularia) parte hartu zuten.
II Foroaren aurrekari gisa abuztuaren 30ean topaketa feminista bat egin
zen, non “Trenzando” izeneko zintekin 120 lagunen parte-hartze
presentziala izan zuen dinamika burutu zen. Honetan adiskidetasuna
sendotu zen eta eragin handiko arrakasta metodologikoa eta hasiera
bikaina suposatu zuen.
Irailaren 1ean, Simón Bolívar Unibertsitateko Jose Consuegra antzokian
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Prebentzioari buruzko UNESCO
Katedra abian jarri zen. Honetara belaunaldi guztietako eta talde etniko,
erakunde publiko, emakumeen erakunde eta desberdinetako 920
pertsona etorri ziren.
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foroaren eta topaketa feministaren
uneak: antzinako ezagutzen bilketa
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Emakumeen aurkako indarkeriaren
prebetentzioko UNESCO Katedra
abian jartzea
UNESCO Katedraren eta Bigarren Foro Afro Iberoamerikarraren
garapenaren helburu nagusietako bat, Emma Doris Lopez
doktorearen hitzetan, “ezagutzaren kudeaketa eta helburuzko
ekintzak lortzea, Iberoamerikako eragile ezberdinen arteko
lankidetza-elkarrizketan,
hausnarketa
sortzen
duena,
eta
emakumeen aurkako indarkeria babesteko, prebenitzeko eta
desegituratzera bideratutako politika publikoak sustatzea”.
PROGRAMA
Abuztuak 30 - Antzinako Ezagutza Topaketa
Abuztuak 31 - Emakume Afro eta Giza Eskubideen Defentzaileen
II.rren Foro Iberoamerikarra
Jardunaldiaren hasiera eta ongietorria
UNESCO
Katedra:
Emakumeenganako
Indarkeriaren
Prebentzio
1. BLOKE TEMATIKOA: EMAKUME BELTZEN AURKAKO
INDARKERIA IBEROAMERIKAN
2. BLOKE TEMATIKOA: IBEROAMERIKAKO EMAKUME BELTZEN
MIGRAZIOA ETA GIZA ESKUBIDEAK
3. BLOKE TEMATIKOA:. GIZA ESKUBIDEAK, ETA ZAINTZEN ETA
ANTZINETAKO EZAGUTZEN EKONOMIA
Irailaren 1ean. Batzordearen Batzar Nagusia
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Emakumeen arteko elkarrizketa
Katedraren abian jartzea bi jarduekin amaitu zen, irailaren 1ean:
Museo Bolivariarrean, Rita Bosaho Gori doktorearen eskutik
emakumeen arteko eztabaida garatu zen. Eztabaidak uste baino
parte hartzaile gehiago izan zituen, hau da, deitutako 70etatik
azkenean 100 lagunek parte hartu zuten. Bertan, botere eta
parte-hartze espazioetan emakumeei ematen zaien tratuari
buruzko arazoak eta indarguneak landu ziren, eta Kolonbiako eta
beste lurraldeetako emakumeek pairatzen dituzten arazoak
berdinak direlako aurkitzen garen lekua ez duela axola
ondorioztatu zen.
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Prevención de
violencia contra
la mujer.
U. Simón Bolívar

Irailaren 1ean "Unescoko Katedra
Zuzendaritza Batzordea" batzarra

Kolonbian lehen aldiz, Simón Bolívar Unibertsitateak
(Barranquilla) TEKNOS Fundazioarekin (Barranquilla) elkar
lanean, UNESCO Katedra aurkeztu zuen: Emakumeen aurkako
indarkeria
prebenitzeko
politika
publikoak,
ikuspegi
epistemologiko berriak, elkarrizketak eta esperientzia sozialak,
Emma Doris López Rodríguez doktorearen zuzendaritzapean.
Haurralde
Fundazioa
horren
parte
da
Zuzendaritza
Batzordearen barruan.
Kolonbiako Teknos Fundazioa, Kolonbiako Unibertsitate
Kooperatiboa, Kirol eta Enpresen Administrazio Kudeaketako
Sarea (RedGade), Cartagenako eta Bolivarreko Emakumeen
Jabekuntza Sarearen Korporazioa erakunde sortzaileak dira.
Espainiako herrialdetik, Murtziako Unibertsitate Katolikoa,
Euskal Herriko Haurralde Fundazioa, Garapen Iraunkorrerako
Gaitasunen Nazioarteko Institutua, Bakearen Mezularia
Fundazioa eta Por Ti Mujer Elkartea batu ziren.
Nazio mailan, aliatu gisa Atlantikoko Gobernua, Barranquillako
Kontseilua,
Atlantikoko
Unibertsitatea,
Kordobako
Unibertsitatea, Karibeko Unibertsitate Autonomoa, Unibertsitate
Korporazio Erreformatua, Paz Alianza, Barranquilla + 20 dira.
Beste herrialde batzuetatik, Paraguaiko Asunción Unibertsitate
Autonomoa, Peruko Norbert Wiener Unibertsitatea, Espainiako
Pláudite Antzokia eta Venezuelako Difusio Zientifikoko
Fundazioa ditugu.
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afro kultura
POESIA ERRESISTENTZIA DA

ERELIS NAVARRO

Ahozko tradizioa afrokolonbiako etniek euren historia berreraikitzeko
eta tradizioak ahaztea saihestu duen modua izan da. Poesiak, ipuinak,
istorioak,

kondairak

eta

mitoak

bezala,

Afrikatik

espainiar

kolonizatzaileek ekarritako esklaboen ondorengoen bizitza soziala eta
kulturala moldatzen du.
Ahozko tradizioaren barruan emakume beltzak presente egon dira eta
poesiaren bitartez arbasoen ezagutza denboran zehar mantentzen
lagundu dute.
Gizartearen eta familiaren barruan emakumea izan da ezagutzaren
sortzaile eta afrokolonbiako kulturaren transmisore nagusia, bera delako
etxean zegoena eta umeekin eta aiton-amonekin harreman sakonagoa
zuena.

AFRODESCENDENCIA
Afrodescendencia, inevitable consanguinidad
Que atravesó, distancias y fronteras.....
Que desafío, pigmentación e identidad,
Que supero, escollos y barreras.

Lucrecia Panchano
Poetisa colombiana

Sangre que quema, corazón que aprieta.
Es África que grita entre las venas,
Ancestro que aprisiona, que sujeta,
Que exige libertad y no cadenas.
Madre África distante y latente,
Grito sin eco, rabias contenidas….
Siempre y por siempre estarás presente,
Eres parte vital de nuestras vidas.
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afro kultura
MODELAZIOAREN BIDEZ IDENTITATE ETNIKOA Lic. Maribel Padilla Sevillano
SENDOTZEN DUGU (modelo publizitatea eta Santiago de Cali - Colombia
pasarela estrategia etnopedagogiko gisa)
Artikulu honek 2012tik Gabriela Mistral Etnohezkuntza Erakundeko
ikasleekin egindako hezkuntza-esperientziaren ondorioak deskribatzen
ditu, haur eta nerabeek afro-ondorengo duten identitatea berreraikitzen
eta birdefinitzen laguntzeko; ikasle hauek afro ezaugarri fisikoak
izateagatik beste ikasle batzuen jazarpenaren biktima izan dira eta. Ikasle
horiei beltz gisa aitortzea ahalbidetu dien proposamen pedagogiko bat
aurkezten da, hitz honek diskriminazio prozesuekin zerikusia duen
estigma negatiboa gaindituz. Ikasleen interesetatik eta hezkuntza
estrategia ez-konbentzional batetik, hau da, pasarela eta modelatzetik,
nola

aurreratu

prozesuetan

eta

daitekeen

Afrokolonbiako

komunitatean

eta

historiaren

eskolan

aitorpen

diskriminazioaren

murrizketan eragitea deskribatzen du. Horrela, afrokolonbiako identitateezaugarriekin zerikusia duten pertzepzioetan oinarritutako norberaren

MODELAZIOAREN
BIDEZ IDENTITATE
ETNIKOA SENDOTZEN
DUGU

gorroto-jarrerak aldatzen dira.

100% AFRO
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Urriak 12, ezer ospatzeko dugu
Azken urteotan, hainbat aktibista eta giza eskubideen defendatzaileek
kanpainak jarri dituzte martxan Kristobal Kolon Ameriketara iritsi izanaren
gorapaimena zalantzan jartzeko, hau da, 'Día de la Raza' izenarekin ospatzen
den egunaz birpentsatzeko. Hori dela eta, kontinente osoan zehar, hainbat
herrialdek data hau aldatuz joan direla ikusten da, jatorrizko herriei eta kultur
pluraltasunari balioa emanez.
Esaterako, Kolonbiako Kultura Ministerioak 2021ean ezarri zuen urriaren 12a
"Aniztasun Etnikoaren eta Kulturalaren Eguna" izango zela, Kolonbiako herria
sustatu nahi duen nazioaren balioak, oroitzapenak eta nortasun etnikoak
erakusteko helburuarekin. Aurrerapen garrantzitsu honek ulertarazten digu:
«Munduan diskriminazio sakona sortzen duen kontzeptu anakroniko bat
atzean utzi eta gure burua etnia eta kultura anitzeko herrialde gisa aitortu
behar dugula, zeinetan aniztasuna baita gure aberastasun handiena»
(Redacción el tiempo, 2022).
Hala ere, ikusten da azkenengo 50 urtetan zehar Kolonbiako indigenek
aldarrikapen
ugari
egin
dituztela.
Manifestazio
hauek
Cauca
departamenduan hasi ziren eta, aldarrikatu beharra dago, 2.000
komunitateko kide baino gehiago direla kausa honetan bizitza eman
dutenak. Zoritxarrez, aldarrikapen hauek beharrezkoak izan dira kendu
zitzaien herri guztiei berriro ere ahotsa eman ahal izateko. Hainbat aldaketa
ikusi ditugu, baina oraindik bide luzea dugu egiteko (Consejo Regional
Indígena del Cauca, 2021).
Aníbal Quijano antropologoak (1928, Peru) ondo dioen bezala,
Latinoamerikaren
kolonizazioari
esker
"Mendebaldeko
Europako
menderatzaileak eta haien ondorengo euro-iparamerikarrak dira oraindik
onuradun nagusiak, Latinoamerikako eta Afrikako esplotatu eta
menderatuak dira biktima nagusiak".
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2022 agenda

GIZA
ESKUBIDEEN
URTEKO
IKASTAROAREN
VI. EDIZIOA

Azaroak 2
eta 3ko
kartela

Urriak 25ko
kartela
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"Afro Aliadas" buletina Afro-Iberoamerikar eta Giza Eskubideen
Defendatzaileen Foroaren argitalpena da, Haurralde Fundazioa eta
Fundacion Teknosen lankidetzarekin.
Haurralde eta foroa ez dira buletinaren edizioan parte hartzen
duten egile indibidualek emandako iritzien erantzule.
Lehen edizioko koordinatzailea: Isabella Cortés Padilla eta Caliko,
Valle del Caucako gazte afro talde bat.
Diseinua eta konposizioa: Felipe Alejandro Rojas López eta
Francisco Rodriguez.
Zuzenketak, testuen koordinazioa eta maketazioa: Haurralde
Fundazioa eta Nerea Arrieta (Gizarte Antropologia graduko
praktiketako ikaslea) eta Dayanna Cuyo (Gizarte Antropologia
graduko praktiketako ikaslea).
Posta elektronikoa: foroafromujeresydefensoras2021@gmail.com

