AIAD – ASOCIACIÓN INTERCULTURAL ÁFRICA
EN DIÁSPORA
DE LA ESCLAVITUD A LA MIGRACIÓN, UNA
HISTORIA DE CAMBIOS.

LÍNIA D’ACCIÓ

TIPOLOGIA

Cultura en Comú

Projecte amb Trajectòria

DESCRIPCIÓ:
AIAD es va fundar amb la idea de promoure les diferents cultures de la
diàspora africana amb la finalitat de dur a terme una interculturalitat i un
saber viure entre persones de diferents horitzons. AIAD, té l'objectiu de fer
descobrir, i ensenyar la història d'un continent a través d'una exposició
itinerant sobre fets històrics i amb una visió artística. Des de AIAD, vam
crear que la cultura representa un llenguatge universal amb la qual cosa
cada persona es pot identificar.
El projecte tractarà els temes següents:
-

L'esclavitud

-

Historia d'Àfrica abans de la colonització – regne antic

-

El patrimoni de la diàspora

-

Trencar els estereotips

POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
La població valenciana autòctona i migrant, i a la diàspora africana tant per
als xiquets que pels adults. Representants de les diferents associacions i
col·lectius, moviments socials, i artistes implicats, voluntaris de les
organitzacions socials participants gènere, sense distinció de sexe, origen i
de religió.
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE:
Museu etnologia de València i en el barri de Russafa
PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?
La nostra comunitat cada vegada més multicultural, representa una regió
ideal per a desenvolupar una exposició a llarg temps. Així, desenvolupar-la
on la diàspora africana està representada, per la qual cosa seria recolzar al
treball de memòria històrica.
En l'actualitat, observem des de 2008 un elevat percentatge de
l'extremisme polític i social en tota Europa. Treballar sobre la cultura i
història és al dia d'avui imprescindible perquè les generacions futures
puguen viure en un ambiente de pau i de respecte cap a l'altre. Conèixer
per a no reproduir les mateixes errors i entrar en una lògica de reflexió
sobre el perillós de les idees extremistes.

