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VAN ROOFBOUW TOT OPBOUW.
INTRODUCTIE IN DE LATIJNS-AMERIKAANSE FILOSOFIE

Spreker: drs. Wil Heeffer
In het midden van de jaren zestig stelden Latijns-Amerikaanse filosofen zich de vraag of er sprake
was van een cultuureigen vorm van filosoferen. Een filosofie die niet vertrok vanuit een
eurocentristisch fundament. De Peruaanse filosoof Agusto Salazar Bondy gaf daartoe een aanzet in
zijn in 1968 verschenen publicatie: ¿Existe una filosofía de nuestro América? Het was een antwoord
dat aansloot op het pleidooi van de Cubaan José Martí die reeds in 1891 zijn politiek-filosofische,
pamfletachtige essay Nuestro América schreef. Maar wat is dan dat eigene en waarop is het
gebaseerd?
Als je over de ontwikkeling van een Latijns-Amerikaanse filosofie spreekt, heb je het in feite over
drie periodes:
– de periode vóór de aankomst van Columbus op de Caraïbische eilanden;
– de eeuwen durende dominantie van een Iberisch-katholiek denken;
– de periode van bevrijding en het zich losmaken van het eurocentrische groeiparadigma vanaf het
midden van de jaren zestig van de vorige eeuw.
In die laatste periode ontwikkelt zich vanuit de bevrijdingstheologie met denkers als Ivan Illich,
Paulo Freire en Franz Hinkelammert de bevrijdingsfilosofie met als centrale figuur Enrique Dussel.
Uit die denkrichting komt dan weer de filosofie van Buen Vivir of Vivir Bien voort die doorwerkt in
de constituties van Ecuador en Bolivia. Centraal daarin staat een ecohumanisme dat zich baseert op
de cosmovisie van precolumbiaanse culturen.
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