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SAMENVATTING
MENEZES, Palloma Valle. Onder "kruisvuur" en "mijnenveld": een etnografie van
het proces van "pacificatie" van Rio's favelas. 2015.
In het najaar van 2008 heeft een nieuwe werkwijze van de politie in de sloppenwijken
het dagelijks leven en sociabiliteit van de inwoners ingrijpend veranderd. Deze politie
aanpak heette Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). De belangrijkste doelstelling
van dit proefschrift is om de effecten en de gevolgen die dit project heeft gehad op het
leven van de bewoners van deze "gepacificeerde" gebieden te analyseren. Op basis
van bijna vier jaar veldwerk in de eerste "gepacificeerde" favela’s, namelijk Santa
Marta en Cidade de Deus, neem ik de UPP als een problematisch object dat
permanent wordt onderzocht door degenen die er rechtstreeks door getroffen zijn. Dit
proefschrift is daardoor een onderzoek dat zich richt op degenen die de UPP als een
probleem hebben ervaren. Als conclusie stel ik dat een van de belangrijkste effecten
van de uitvoering van de UPP een verandering was in de fenomenologie van het
bewonen van de sloppenwijken, een verandering die voornamelijk heeft
plaatsgevonden door de opkomst van wat ik het "mijnenveld" regime noem. Vanuit
dit perspectief stel ik voor dat de leefomgeving van deze favela’s na de "pacificatie"
wordt gekenmerkt door het samenleven van bewoners, politie en mensenhandelaars
die nu 24 uur per dag hetzelfde gebied delen. Daardoor ontstaan intensieve fluctuaties
en creatieve arrangementen, tussen de oude logica van "crossfire", op basis van de
voortdurende angst van schietpartijen, en de logica van het "mijnenveld", gebaseerd
op constante monitoring van de omgeving en de angst voor mogelijke "besmetting",
gegenereerd door het contact.
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