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Resumo: divulgação do trabalho da Iniciativas Africanas de Fotografia (APhI) e da
Declaração de Yaoundé, em prol da preservação e do acesso público aos arquivos de
imprensa de Camarões.
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A African Photography Initiatives (APhI) e os signatários da Yaoundé Declaration
desejam gerar uma maior compreensão do inestimável valor das fotografias, filmes
analógicos e dos arquivos digitais para o futuro dos estudos em História, Ciências
Humanas e Sociais, demandando do governo de Camarões o esforço para que proteja
e disponibilize o acesso ao público dessa herança fotográfica e cinematográfica do
país. Rosario Mazuela e Jürg Schneider são os fundadores da APhI – associação
privada, sediada na Basileia (Suíça) –, cujo objetivo principal é a proteção e a
valorização dos arquivos fotográficos e cinematográficos do continente africano.
De 2013 a 2015, junto a uma equipe de camaroneses, a associação realizou um
importante trabalho em Buea, cidade localizada ao sudoeste de Camarões, no qual
foram catalogadas mais de 40 mil imagens – a maioria de arquivos de imprensa –
produzidas entre 1955 e 1980. Convencida da riqueza inédita desta herança visual
de Camarões e da necessidade de preservação desse patrimônio para as gerações
futuras, a APhI buscado o apoio dos Ministério da Comunicação e do Ministério das
Artes e da Cultura de Camarões1.
A primeira recomendação da Declaração de Yaoundé (2016) — que foi publicamente
apresentada em novembro de 2016, em uma conferência internacional na
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Universidade de Yaoundé — é o reconhecimento dos arquivos de imprensa de Buea
como bens culturais, como previsto na lei que rege o patrimônio cultural de
Camarões. A APhI busca chamar a atenção para sua campanha e pede que se
divulgue a causa em prol do acesso público dos arquivos de imprensa de Camarões
e, por extensão, de todos os outros países africanos.
Em entrevista à revista Afrique in Visu, Rosário Mazuela disse que o final de 2017
será o momento ideal para enviarem a declaração aos ministérios de Yaoundé, sendo
que até lá mais profissionais terão a oportunidade de se juntar à causa (Nini, 2017).
O apoio internacional da comunidade especializada é de extrema importância para a
atual situação das fotografias presentes nos arquivos africanos. Para adesão à
declaração, envie um e-mail para yaounde.declaration@gmail.com com o assunto “
Yaoundé Declaration”, indicando seu nome e instituição.
Para saber mais sobre a APhI e a Declaração de Yaoundé, aceda a http://africanphotography-initiatives.org/index.php.
Figuras 1 e 2: sessão de trabalho da (APHI) nos arquivos fotográficos da imprensa, em Buea, 2013.
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