LATİN AMERİKA’DA YERLİ HAREKETLERİ
Latin Amerika‟nın son on yıllardaki en dikkat çekici toplumsal-siyasal gelişmelerinden biri,
hiç kuşkusuz ki kıta yerlilerinin yeniden tanımladıkları kimlikleriyle dünya tarihine katılma isteği
doğrultusunda verdikleri örgütlü özerklik mücadelesidir. Meksika‟dan Brezilya‟ya, Arjantin‟e
uzanan geniş topraklarda, ülkelerinin Avrupalılar tarafından fethini ve ilk soykırım dalgasını izleyen
yüzyıllar boyunca sığınmak zorunda bırakıldıkları tecrit “direniş cepleri”nde varlıklarını muhafaza
etmeyi başarabilen yerliler, kendi kimlikleri ve geniş bir çeşitlilik sergileyen talepleriyle, “Vardık,
Varız, Var Olacağız!” diye haykırıyorlar. Üstelik bu kez, misyonerler, hayırseverler ya da
antropologlar aracılığıyla değil, kendi başlarına, küresel ölçekte yaygın bir iletişim ağını
kullanabilme, uluslararası platformlarda seslerini duyurabilme, bünyesinde barındıkları ulusdevletlerde yapısal değişiklikleri gerçekleştirmeye yönelik basınçları uygulayabilme yetisiyle
donanmış olarak.
Latin Amerika‟da yerli hareketlerin yükselişi, uluslar arası toplumun da baskısıyla, Latin
Amerika ülkelerinin pek çoğunun yurttaşlık kavrayışlarında köklü değişimlere yol açtı. Kıtada pek
çok ülke, topraklarındaki yerlilerin varlığını ve onların kolektif haklarının bir kısmını tanıma
yolunda düzenlemelere gitti.
Ne ki, Latin Amerika yerli hareketleri, bir çok ülkede ciddi bir değişim dinamiği olmayı
sürdürüyor. Bu kez toprakları, emekleri, çevreleri, kültürleri üzerinde çeşitli düzlemlerde bulunan
çokuluslu şirketlere karşı yöneltmekteler savaşımlarını. Bunu yaparken, bünyesinde yer aldıkları
ülkelerdeki toplumsal hareketlerle ilginç ittifaklar oluşturup, toplumun çehresini değiştirmekteler.
Bu seminerde, farklı kuramsal perspektiflerden, bu çok ilginç gelişme, Latin Amerika
yerlilerinin moderniteye –kendi kimliklerini yeniden üreterek ve bizatihî “modernite” fikrini
sorgulayıp dönüştürerek- katılma süreçleri, disiplinlerarası yaklaşım ve antropolojik bir vurguyla
ele alınacaktır. Seminerler moderatör sunumu ve okuma parçalarının tartışılması biçiminde
gerçekleştirilecektir.
Seminerler boyunca işlenecek konulardan bazıları şunlardır:
1. 1. Bir yerli coğrafyası olarak Latin Amerika: Halklar ve kültürler
2. Latin Amerika yerlileri: tarihsel bir bakış
3. Bağımsızlık sonrası gelişmeler: “köylü yurttaşlar” ve “vahşiler” olarak yerliler
4. “Yerli” kavramına ve yerli haklarına ilişkin uluslar arası literatür
5. “Kimlik” iddialarının suyüzüne çıkışı: 1980‟ler kavşağı
6. Latin Amerika‟da “demokratikleşme” süreçleri ve çokkültürcü yönelişler: Toprak hakları,
özerklik, çok-dilli eğitim
7. Yerli hareketlerinde yeni yönelişler: Neoliberalizm, yerlilik, hareketin kıtasallaşması
8. Yerli kadınların konumu ve mücadeleleri
9. Bir “yerli” devleti: Bolivya Anayasası.
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