begrip

uitleg

social location

Exact weten hoe jouw groep, een kaste of gemeenschap etc. zich moet gedragen
tegenover de andere groep. Dit bepaalt je eigen sociale locatie. Economische,
machts- en religieuze relaties bepalen deze houdingen.

3 concepten van shared understanding

identiteit
ideologie
community memories

identiteit

constructie van de locatie van een individu in de gemeenschap en de banden met de
anderen. Identiteit wordt niet bepaald door wat iemand is, maar door de plaats in de
groep.

ideologie

vaak als normaal verstand beschouwd, maar gebaseerd op valse aannames. Vanuit
de ideologie ontstaat de wil om tot actie over te gaan.

community memories

generaliserende ideeën over de andere gemeenschap op basis van de geleefde
ervaringen of verhalen over die ervaring

identity markers

alle daagse verschillen, persoonlijke gebruiken die mensen een betekenisvol gevoel
van distinctie geven.

informeel organiseren

alle vormen van protest en weerstand die ingebed, vaak verborgen, plaatsvinden in
structuren van het dagelijks leven.

formeel organiseren

betreft bijeenkomsten met het doel om beslissingen te maken over gezamenlijke
acties.

internal talk

iets waar je niet openlijk over spreekt

external talk

tegenovergestelde

language of the unheard

de rel is een uiting van de internal talk. Door de rel kwam de weerstand van
internal talk naar buiten.

dynamics of identity

gekozen identiteit op basis van klasse identificatie en later op basis van religie

collective memory

beeldvorming, socialisatie verhalen.

plotting

sommige gebeurtenissen worden uitgelicht en verbonden om een sluitend systeem
te maken.

an uneasy pease (ondertitel)

de vrede waarmee de rel was beslecht is een ongemakkelijke vrede, vooral voor de
Hindoes want hoewel er vrede is leven zij in continue angst voor herhaling.

imperialistische benadering (Freud)

mensen zijn beesten gedreven door aangeboren agressieve instincten. Voor de rel is
dat de spanning tussen hindoes en moslims ingebed en zo oud is dat het een
onveranderlijk karakter is geworden.

benadering Marx

mensen zijn misleid en verraadden daardoor nu hun eigen werkelijke belangen.

benadering Saxena

mensen handelen vanuit een drama die betekenis heeft in het raamwerk van hun
eigen levens. Etnische conflicten zijn gewoon een andere manier om te
onderhandelen over vraag/eisen en macht

benadering Roy

mensen handelen vanuit een bepaald drama in een poging om opnieuw te
onderhandelen over rechten en machten in vormen die begrens en verstoord
worden door onderdrukking.

the villagers chose to riot

de rel was een onderhandeling. Ze namen zelf de beslissing om over te gaan op een
rel ipv besprekingen. Keuzes maken is een proces van het verzamelen van
verschillende vormen van informatie. Emoties zijn een van deze vormen.

identiteit

identiteit bestaat uit een set van ideeën over gelijkenissen en verschillen,
loyaliteiten en verplichtingen.

onderscheid in dimensies in keuzes

1. identiteit en 2. ideeën

begrip

uitleg

ideeen

keuzes worden gemaakt binnen een sociale context en bestaat uit gedeelde ideeen.
Volgens Roy zijn de meeste ideeen aangeleerd en dan vergeten dat ze aangeleerd
zijn waardoor ze als ‘waarheden’ worden bestempeld.

implicit ideology
(SH nervosa)

ideen die aangeleerd zijn. onbewust hoor je bij een ideologische stroming door de
manier waarop je bent opgevoed, die ideeen raken zo verweven met jou dat ze
aanvoelen als waarheid. Die aangeleerde ideeen kunnen veranderen als er iets
heftig gebeurt. In principe heb je niet eens door dat je die meedraagt en die hebben
heel veel invloed op je. En al die dingen werken samen als je een beslissing neemt.

3 sources of understanding

1. ordinary life 2. community memory 3. ideas about history

ordinary life

jouw directe en persoonlijke ervaring (dit hoeft nog niet genoeg te zijn om tot een
confict te komen)

ideas about history and state

abstracte ideeen over het macroniveau, die normaal er lokaal niet heel veel toe
hoeven doen.

morality tales

morality tales verwijzen naar de spanningen tussen de ethos van de casa, rua en
mata en de onderliggende dynamiek van klassenconflicten. In deze verhalen wordt
een goede baas beschreven als iemand die ‘als een vader’ of ‘als een moeder’ voor
hen is.

addiction of dependancy

het geloof in het goede karakter van bazen door armen komt voort uit een soort
‘bewondering’ voor hun rijkdom. Deze bewondering zorgt ervoor dat de armen in
het paternalistisch systeem geloven en het zorgt voor een sterke afhankelijkheid.
Volgens SH is deze afhankelijkheid niets meer dan een drug of verslaivng voor de
armen die voor de bazen werken. Doordat ze geloven in de goede baas en doordat
de baas voor hen zorgt, gaan ze steeds meer op de baas leunen.

delirio del fomo

eindfase/laatste fase van verhongering. Zowel individuele honger omdat het fysieke
en psychische veranderingen met zich meebrengt die individueel worden ervaren.
Ook collectief omdat het deel uitmaakt van het sociale leven in Bom Jesus. Het
vormt het sociale karakter, het wordt door iedereen op dezelfde manier gevoeld.
Daarom is ook grond voor collectief verzet.

2 antropologische manieren om naar
honger te kijken

bio-ecologische benadering en symbolische benadering

bio-ecologische verklaring

Het lichaam past zich aan aan het minder eten. Hierdoor ontstaat er een evolutie
van het lichaam waarin het zich aanpast aan de ecologische omstandigheden
kritiek: ontkent dat honger een politiek/economisch probleem is.

symbolische verklaring

voedsel en honger worden gezien als een medium voor gecompliceerde sociale
transacties, waarbij individuen en sociale groepen voedsel gebruiken om controle te
hebben over anderen

benadering SH

we moeten eerst naar de dagelijkse, individuele beleving van honger kijken.
Vervolgens moeten we ons verdiepen in het discourse om er zo achter te komen
wat het betekent als iemand ‘honger’ heeft. Verwijst naar de relatie tussen 3
lichamen:
1. Het individuele lichaam
2. Het sociale lichaam
3. lichaamspolitiek

