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Diarama

HEGOALDEKO SAHARA ABERATS ETA
ANITZARI BURUZKO ELKARRIZKETAK

programa

azaroaren 17tik - abenduaren 3ra arte
Sei saiotan banatzen da, bakoitza bi ordukoa, eta honako gai hauek jorratzen dira:
azaroak 17 / 19.00-21.00

azaroak 26 / 19.00-21.00

1. saioa. Historia

4. saioa. Politika eta nazioarteko harremanak

“Afrika: ondare kolonialaren sexismoaz haratago”
Albert Roca. Antropologiako irakasle titularra, Lleidako
Unibertsitatea. Azterketa-taldea Afrikako sozietateak.
Centro de Estudios Africanos e Interculturales de Bartzelona

Itziar Ruiz Gimenez, Nazioarteko Harremanetarako irakaslea eta Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Afrikako
Ikasketak.
Mandian Sidibe, Parisen erbesteratutako kazetari
ginearra. 2010 eta 2013 urteetan hautatua Gineako
Errepublikan.

"Fula herria (fulbhe) Afrikan"
Abdoul Ghadirou Diallo, Haaly Pular Vitoriako kidea
azaroak 19 / 19.00-21.00

ABENDUAK 1 / 19.00-21.00

2. saioa. Kultura, erlijioa eta generoa

5. saioa. Ingurumena/Gatazkak

"Emakumearen egoera Ginean: kulturaren eta erlijioaren
artean"
Aminata Diallo, Sonfoniako General Lansana Conté
Unibertsitateko irakaslea (Konakry, Gineako Errepublika)
eta Islamiar Ikasketetan doktoratu zen lehen emakume
ginearra izan zen.

"Saharaz hegoaldeko Afrikako baliabide naturalen ustiapena eta giza eskubideak: tokikoaren eta globalaren
arteko lotura"
Jesús García Luengos, jurista, Unibertsitate Autonomoko
Afrikako Ikasketen Taldeko (GEA) ikertzailea eta GKE,
Nazioarteko Erakunde eta Garapenerako Lankidetza
Agentzietarako aholkularia, Afrikako herrialde askotako
proiektuen ebaluatzaile gisa.

"Senegalgo historia eta kulturarako sarrera"
Abdou Ndiaye, Mboolo elkarreko idazkari nagusia
azaroak 24 / 19.00-21.00

"Sahel senegaldarraren baso-berritze esperientziak"
Makhtar Ndiaye, Senegalgo Nazioarteko Elkartasunaren
ordezkaria.

3. saioa. Ekonomia
Afrikako kontinentea munduko ekonomian: gaurkotasuneko gaiak
Ainhoa Marín Egoscozábal, ekonomialaria, Madrilgo Complutense Unibertsitateko irakaslea.Saharaz hegoaldeko
Afrikako Elkano Institutuko ikertzaile nagusia. Nazio
Batuen Garapenerako Programan lan egin du (NBGP) eta
Afrikarako Batzorde EkonomikoaAddis Abeban, Etiopian.

Nazioarteko Elkartasuna
Solidaridad Internacional

ABENDUAK 3 / 19.00-21.00
6. saioa. Elkartasun orokorra
Garapenerako lankidetzaren balantzea, eta Hego-hegoaldeko lankidetza
Mbuyi Kabunda, Unibertsitateko Afrikako Ikasketen Taldeko kidea. Madrilgo Autonomoa, Nazioarteko Harremanak
eta Afrikako Ikasketak masterreko irakaslea CIRAko
zuzendaria.

Informazio gehiago
derechoshumanossi@sol-inter.org
94 479 22 58
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DIARAMA AFRIkA

HEGOALDEKO SAHARA ABERATS ETA
ANITZARI BURUZKO ELKARRIZKETAK
Diarama Afrika – Saharaz hegoaldeko Afrika aberats eta askotariko bati buruzko elkarrizketak mintegi-ikastaro/-ziklo
bat da, Vitoria-Gasteizko herritarrei Saharaz hegoaldeko Afrikako errealitateak hurbildu nahi dizkiena, haren
desberdintasunen kausei eta ondorioei buruzko hausnarketa kritikoa sortuz, bai eta arazo globalekin duten loturari
buruzkoa ere.
Afrikan, Giza Eskubideetan eta garapenerako lankidetzan interesa duten guztiak. Gasteizen bizi diren pertsonek eta
jatorri afrikarra dutenek izango dute lehentasuna.

Tokia

Ordutegia

Izena emateko

Zoom online
plataforma

19.00 - 21.00

Online inprimaki honen
bidez.
Beharrezkoa da inprimakian
adieraztea zein saiotan parte
hartu nahi duzun.

(izena eman duten
pertsonei esteka bidaliko
zaie)

Ziurtagiria lortzea
Diarama Afrika 15 orduko ikastaro gisa diseinatu da.
Ikastaroa gainditu izanaren ziurtagiria lortu nahi dutenek 6 saioetatik 4tan parte hartu beharko dute gutxienez, eta
amaierako lan bat egin beharko dute. Azken lan hori abenduaren 13an entregatuko da gehienez. Ikastaroan jorratutako
zenbait arazori buruzko hausnarketa izango da lana, eta hainbat formatutan aurkeztu ahal izango da (idatzia, irudia,
bideoa). Partzuergoko hiru erakundeetako kideek osatutako epaimahaiak aukeratuko ditu hiru lan onenak.
Antolatzaileak
Diarama Africa elkarteen partzuergoak antolatzen du. Honako hauek osatzen dute partzuergoa:
Haaly Pular Vitoria: jatorri afrikarreko migratzaileek osatua eta 2013an sortua, egoitza nagusia Gasteizen duena.
Nazioarteko lankidetzaren eremuan, kogarapenean eta biztanleria emigratzailea Euskal Autonomia Erkidegoan integratzen
lan egiten du. (+)
Mboolo Elkartea: etorkin senegaldarrek Gasteizen osatzen dute eta 2006an sortu zen. Herritarrak afrikarrentzat,
afrikarrentzat, euskaldunentzat eta euskaldunentzat interesgarriak diren hainbat gairi buruz sentsibilizatzea du ardatz. (+)
Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional: 1989an sortu zen, Lurreko pertsona pobretuenei babesa eta ahotsa
emateko, Giza Eskubideen Nazioarteko Gutunaren esparruan. Pobrezia desagerrarazteko, askatasuna zabaltzeko eta
munduan eskubide-berdintasuna lortzeko lan egiten du, ikuspegi feministarekin. (+)

izena eman

Nazioarteko Elkartasuna
Solidaridad Internacional

Informazio gehiago
derechoshumanossi@sol-inter.org
94 479 22 58

