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Abstrakt:

Imagining Africa: no development aid without stereotypes?

Presentation will develop the knowledge nexus as understood by Foucault in the concrete
case of the representation of the African continent and the post-colonial aid industry as we know it
today.
The questions that will be looked at are:
a)
the nature and rationale behind the stereotypes on 'Africa', i.e. how do they
manifest themselves (binaries & silencing, double stereotypes of self and other)
and what purpose do they serve (maintaining unequal power relations, cf.
development aid);
b)
origins of cracks in these stereotypes today + their limits (emerging powers,
migrant and diaspora politics in the West - do they allow for transcending
mimicry?);
c)
alternative approach to knowing 'Africa': a decolonial (research) strategy of desilencing, de-mythology and de-coloniality (applied to research but also in other
areas of knowledge production of media, education, arts, and what that entails
in practice.
Z uwagi na trudną sytuację rodzinną udział w sesji w ostatniej chwili odwołała pani dr Urszula
Markowska-Manista. Z tego względu panel został poprowadzony w formie wykładu, któremu
towarzyszyła prezentacja multimedialna. Ponadto w trakcie realizacji panelu zostały wykorzystane
materiały filmowe, między innymi: RADI AID - Africa For Norway. New charity single out now oraz
SAIH Norwegian Students and Academics International Assistance Fund – Let’s save Africa. Gone
wrong. Tematyka prezentacji odnosiła się do szerokiego i dość chętnie obecnie podejmowanego
zagadnienia uwarunkowań rozwoju. Polityka współpracy na rzecz rozwoju wywołuje wiele
kontrowersji i jest często podejmowanym tematem dyskusji w środowisku naukowym i sektorze
pozarządowym. Tym nie mniej nadal brakuje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących jej
uwarunkowań, szczególnie w kontekście efektywności. Prezentacja pokazała konieczność analizy
naszych działań również w kontekście uwarunkowań społecznych czy kulturowych. Albowiem wiele
elementów życia codziennego, jak choćby narodowość, etniczność czy religia, a przede wszystko
stereotypy wpływa na podejmowane przez bogate państwa i społeczeństwa działania pomocowe.
Temat trochę kontrowersyjny, ponieważ już samo pomaganie wywołuje sporo emocji dlatego sesję
zakończyła duża liczba pytań i komentarzy, które przerodziły się w ciekawą dyskusję. Nie ma bowiem
prostych odpowiedzi na pytania: czy pomagać? jak? i komu? A nasze stereotypowe myślenie
niejednokrotnie utrudnia właściwe pomaganie mieszkańcom Globalnego Południa.

