
Côlômbia. Trung tâm thanh thiếu niên gốc Phi. Nơi chia sẻ. 

 

Tại Tumaco, Côlômbia, một thập kỷ trước, Trung tâm thanh thiếu niên gốc Phi đã được thành 

lập để tạo điều kiện cho các bạn trẻ hoạt động cải tạo xã hội bằng nghệ thuật, văn hóa, công 

tác nhóm và kinh nghiệm cộng đồng về đức tin. 

 

Tumaco nằm ở cực Tây Nam của 

Côlômbia, thuộc khu vực Thái Bình 

Dương giáp với Ecuador, cách xa các 

trung tâm kinh tế chính trị của đất nước. 

Thành phố chỉ đạt mức phát triển rất 

thấp về y tế, giáo dục và chất lượng 

cuộc sống, đồng thời chiếm một trong 

những vị trí đầu tiên trong thống kê 

quốc gia về bạo lực và buôn bán ma túy. 

Tỷ lệ giết người cực kỳ cao và hầu hết 

nạn nhân là các bạn trẻ với hơn một nửa 

số người bị sát hại trong thành phố ở độ 

tuổi từ 15 đến 29. 
 

Trong số 217.000 cư dân của Tumaco, 45% ở độ tuổi dưới 20. Cơ hội đi học và làm việc rất 

khan hiếm. Chỉ có sáu trong số mười bạn trẻ học xong trung học cơ sở và trong số này, rất ít 

người có thể vào đại học hoặc kiếm được một công việc tử tế. Tỷ lệ thất nghiệp là 88%. 
 

Để đặc biệt đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ, Dòng truyền giáo Comboni, có mặt tại Tumaco 

từ năm 2014, ngoài các hoạt động khác, đã quyết định mở một Trung tâm thanh thiếu niên 

gốc Phi, vì ý thức rằng phần lớn dân số là người gốc Phi. Kể từ khi thành lập, Trung tâm thanh 

thiếu niên gốc Phi đã chứng kiến sự phát triển của nhiều nhóm khác nhau dành cho trẻ em và 

thanh thiếu niên, trong đó có các nhóm nghệ thuật và thể thao. 
 

Mỗi tuần một lần, nhóm thanh thiếu 

niên Descuádrate tụ họp để thảo luận về 

các chủ đề khác nhau và về các hoạt 

động xã hội. Vì họ muốn biến niềm tin 

thành hành động, các thành viên báo cáo 

về tình hình thực tế của thành phố và tổ 

chức những ngày làm vệ sinh, giúp đỡ 

những người khó khăn, cũng như các 

hoạt động vui chơi giải trí cùng với 

những bạn trẻ khác. 
 

Ngoài các nhóm thanh thiếu niên, Trung 

tâm thanh thiếu niên gốc Phi còn quảng 



bá nghệ thuật. Hơn 40 cô gái thành lập 

nhóm Naidí, chuyên về múa truyền 

thống và đương đại. Nhờ được giáo dục 

rất kỷ luật, họ đã đạt được trình độ nghệ 

thuật cao và cũng có ý thức sâu sắc về 

nguồn gốc Châu Phi-Côlômbia của họ. 
 

Cách đây 6 năm, nhóm nhạc rap 

AfroMiTu ra đời. Sức sống của các bài 

hát của nhóm nhạc rất ấn tượng. Các 

bạn trẻ tự sáng tác nhạc, cùng nhau viết 

lời và thể hiện những trải nghiệm và 

thực tế cuộc sống của họ. Các bài hát 

của họ dành riêng cho việc cổ vũ bất bạo động và hòa bình, tôn trọng phụ nữ và quan tâm đến 

thiên nhiên. Năm ngoái, các nhạc sĩ đã tận dụng việc bị phong toả do Covid-19 để xây dựng 

phòng thu âm của riêng họ, thu hút những bạn trẻ mới và được sử dụng để sản xuất các podcast 

và các chương trình phát thanh về phương pháp giáo dục hòa bình. 
 

Trung tâm thanh thiếu niên gốc Phi cũng sử dụng các hoạt động xiếc khác nhau như một 

chiến lược sư phạm nhằm thu hút thanh thiếu niên sử dụng năng lượng và thời gian giải trí 

của mình cho việc vui chơi sáng tạo và công tác nhóm. Nhóm Talento Renaciente bắt đầu 

bằng trò đi cà kheo, một trò đòi hỏi sự dũng cảm, nhanh nhẹn và sức bền thể chất của các em 

nhỏ. Họ cũng đã học cách tung hứng, các kỹ thuật nhào lộn cơ bản, cách đi xe đạp một bánh, 

và thậm chí cả các màn biểu diễn với lửa. 
 

Ngoài các nhóm trẻ em và thanh niên khác nhau, Trung tâm thanh thiếu niên gốc Phi còn có 

một thư viện được trang bị với một phòng có kết nối internet. Ngoài ra còn có một nhóm phụ 

nữ gặp nhau hàng tuần tại Trung tâm thanh thiếu niên gốc Phi để dành thời gian cùng nhau 

vui vẻ làm túi, túi xách, hoa tai và tất nhiên, dệt nên những mối quan hệ tin cậy. Vì không có 

hội trường cộng đồng trong khu phố, Trung tâm thanh thiếu niên gốc Phi còn tổ chức nhiều 

cuộc họp của Ủy ban sức khỏe khu phố, Hội các bà mẹ cộng đồng, và các sáng kiến khác. 
 

Chính vì thái độ cởi mở này, cũng như 

cam kết không ngừng đối với hòa bình 

và trung lập đối với các vấn đề gây tranh 

cãi mà Trung tâm thanh thiếu niên gốc 

Phi đã nhận được sự tôn trọng và tin 

tưởng của nhiều tổ chức. 

 

Tất cả hoạt động của Trung tâm thanh 

thiếu niên gốc Phi đều dựa trên kỹ năng 

và nguồn nhân lực của chính trẻ em và 

thanh niên. Họ là những người giữ cho 

nơi ở sạch sẽ, thu gom rác, sơn tường và 



giúp bảo trì trang thiết bị. Đó là nhà của họ, vì vậy họ phải chăm sóc. Đó không phải là một 

tổ chức cung cấp dịch vụ, nhưng đúng hơn là một gia đình lớn mà các thành viên cùng nhau 

dắt tay đi. 
 

Mỗi thành viên đóng góp thời gian, kiến thức và nguồn lực của mình; bằng cách này, một quy 

trình cộng đồng thực sự đang được xây dựng. 
 

Một nỗ lực đặc biệt thú vị nhằm hướng tới tính bền vững của Trung tâm là một doanh nghiệp 

nhỏ do chính các bạn trẻ đứng ra tổ chức với tên gọi Trung tâm thanh thiếu niên gốc Phi 

Piqueteadero. Mỗi buổi chiều, các bạn trẻ chuẩn bị bánh ngọt, xúc xích, thịt nướng và bánh 

mì và bán với giá cả phải chăng cho cư dân khu phố, tạo quỹ trang trải cho các chi phí cơ bản 

của trung tâm thanh thiếu niên. 
 

Cuối cùng, điều gắn kết và duy trì toàn bộ quá trình tập 

thể này là một linh đạo Kitô giáo sâu sắc. Điều này có 

nghĩa là bước đi một cách có tổ chức, cùng nhau cầu 

nguyện, chia sẻ ước mơ và nỗi buồn, nhận ra khả năng 

của người khác, học hỏi lẫn nhau, tha thứ cho nhau, và 

xây dựng một cộng đoàn đức tin thực sự. 
 

Tại Trung tâm, trong tuần, các bạn trẻ của nhóm giáo lý 

viên thêm sức và nhóm lớn Tuổi thơ Truyền giáo gặp gỡ 

nhau. Vào các ngày Chúa Nhật, Trung tâm biến thành nhà 

nguyện, vừa là nơi dạy giáo lý Rước lễ lần đầu, vừa là nơi 

cử hành Bí tích Thánh Thể của cộng đoàn. 
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