QUEM SÓMOS NÓS?

Makau Pereira

No meio da confusão nossa organização
faz morada. Abençoados pelo dono dos
caminhos que nos ensina: Se o caos se
instala, sejamos encruzilhada.
Nossa organização nasceu no dia 20 de
Novembro de 2019, Dia da Consciência
Negra no Brasil, dia icônico que
representa a luta incansável dos
afrikanos revolucionários Palmarinos e
sobretudo de Zumbi dos Palmares. Em
nossa percepção Kilombista, a República
dos Palmares é a primeira experiência de
Estado Afrikano Livre e Revolucionário
nas Américas e portanto onde para nós
surge o movimento Panafrikano.
Dandara de Palmares, nossa líder
suprema, que se recusa a ser escravizada
pelos supremacistas brancos a mando de
Jorge Domingos Velho, nos influencia a
lutar de todas formas possíveis pela
libertação de nossos corpos e mentes.
Somos Kilombistas porque acreditamos
na resistência cultural e política de
nossos ancestrais violentamente
arrancados de nossa Terra Mãe (Áfrika) e
trazidos para as terras pindorâmicas.

CUP
KILOMBISMO GARVEYSTA

UM SÓ CAMINHO!

APOIE

Salvaguardados pela Ancestralidade,
iniciamos nossas atividades a partir do
SOPÃO da CUP, naquele dia passamos o dia
inteiro preparando um sopa para dialogar
com a comunidade na praça da Baixa Fria
em São Francisco do Conde - BA, lemos
nosso manifesto e distribuímos nossos Ojisé.
O Ojisé é nossa ferramenta de tecnologia
ancestral de divulgação de informações
sobre a povo afrikano e de nossos princípios
kilombistas.
Buscamos aplicar nossos princípios
kilombistas em nossas articulações políticas,
em nosso dia a dia com nossas famílias, no
meio virtual (Kilombismo Digital) e
principalmente na luta contra o supremacia
branca internacional que espolia Áfrika e
assassina e explora seus filhos(as)
espalhados pelo planeta. Nosso objetivo é
construir ações que fortaleçam as
instituições pretas autônomas e que
edifique nossa autodefesa em relação ao
racismo. Nosso projeto de uma sociedade
kilombista não é um projeto de curto prazo e
tampouco se inicia a partir da juventude de
nossa organização, nosso projeto de
sociedade livre se inicia na República dos
Palmares e se alastra através das gerações

de afrikanos que lutaram pela nossa
liberdade, somos continuidade e não temos
fim porque enquanto tiver um(a) afrikano(a)
respirando e orgulhoso de sua existência o
Kilombismo se faz vivo! Somos a C.U.P
(Centro Unificado Panafrikanista), somos
uma organização comunitária formada por
homens e mulheres afrikanos (de África e da
Diáspora no Brasil). Acreditamos que não há
emancipação das comunidades afrikanas
desvinculadas da libertação econômica,
política, psicológica e epistemológica do
continente afrikano como um todo. Nossas
ações se fundamentam na articulação
política e cultural de diferentes pessoas
afrikanas seja através de trocas linguísticas,
de lazer, de conscientização política e de
comércio.
Acesse nossas páginas e participe de nossas
atividades,
Saudações Afrikanas !
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