Spo?eczno?ci osadzone w mobilno?ci. Uchod?cy, migranci i tury?ci w Indiach
Published on IEiAK (https://etnologia.uw.edu.pl)

Spo?eczno?ci osadzone w mobilno?ci. Uchod?cy, migranci i tury?ci w
Indiach
Spo?eczno?ci osadzone w mobilno?ci. Uchod?cy, migranci i tury?ci w Indiach - seminarium z udzia?em Natalii
Bloch
Data dodania: 06-12-2016
Kategorie: Seminarium

Przydatne informacjeOrganizator: IEiAK UW, SPE
Link do strony wydarzenia: Facebook [1]
Miasto: Warszawa
Miejsce: IEiAK UW, ul. ?urawia 4, s.108
Data rozpocz?cia: 14-12-2016
Godzina: 10:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium naukowe IEiAK UW i
Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna
dr Natalia Bloch (IEiAK UAM) wyg?osi wyk?ad
Spo?eczno?ci osadzone w mobilno?ci. Uchod?cy, migranci i tury?ci w Indiach
Projekt badawczy prezentowany na seminarium jest propozycj? jednoczesnego spojrzenia na zjawiska
uchod?stwa, migracji i turystyki na przyk?adzie dwóch wielokulturowych spo?eczno?ci w Indiach – Dharam?ali i
Hampi, które powsta?y w nast?pstwie mobilno?ci i s? stale zasilane przez uchod?ców, migrantów i turystów.
Spo?eczno?ci osadzone w mobilno?ci, w których trudno okre?li?, kto jest „tutejszy", zmuszaj? nas do
przewarto?ciowania sposobu postrzegania procesów adaptacyjnych. Prowokuj? te? pytania, z kim b?d? z czym w
obliczu takiej z?o?ono?ci przybysz mia?by si? integrowa?; co scala takie spo?eczno?ci i jak kszta?tuj? si? w ich
obr?bie relacje; czy i na jakim tle dochodzi do konfliktów oraz jak s? one za?egnywane. Badania umo?liwi?
poddanie konstruktywnej krytyce przyjmowane cz?sto dogmatycznie za?o?enia dotycz?ce takich idei, jak
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multikulturalizm, integracja czy asymilacja.
Czytaj d?u?szy opis
Podczas seminarium zaprezentowany zostanie projekt badawczy, który b?d? realizowa? w IEiAK UW w ramach
sta?u podoktorskiego. Projekt ten jest propozycj? jednoczesnego spojrzenia na zjawiska uchod?stwa, migracji i
turystyki na przyk?adzie dwóch wielokulturowych spo?eczno?ci w Indiach – Dharam?ali w pó?nocnym stanie
Hima?al Prade? i Hampi w po?udniowym stanie Karnataka – które powsta?y w nast?pstwie mobilno?ci i s? stale
zasilane przez uchod?ców, migrantów i turystów. S? to spo?eczno?ci, w których mobilno?? jest praktykowan?
codzienno?ci? i których funkcjonowanie opiera si? na wspó?istnieniu bardzo ró?nych grup. Badania terenowe
realizowane w spo?eczno?ciach tak heterogenicznych pod wzgl?dem narodowym, etnicznym, religijnym i
spo?ecznym stwarzaj? mo?liwo??, by lepiej pozna? mechanizmy koegzystencji ludzi w sytuacji p?ynnej
wielokulturowo?ci, gdy nie jest mo?liwe odwo?anie si? do wspólnej przesz?o?ci, wielowiekowych zwi?zków z
miejscem czy podzielanych rdzennych warto?ci. Spo?eczno?ci osadzone w mobilno?ci, w których trudno okre?li?,
kto jest „tutejszy”, zmuszaj? nas do przewarto?ciowania sposobu postrzegania procesów adaptacyjnych.
Prowokuj? te? pytania, z kim b?d? z czym w obliczu takiej z?o?ono?ci przybysz mia?by si? integrowa?; co scala
takie spo?eczno?ci i jak kszta?tuj? si? w ich obr?bie wzajemne relacje (w?adzy, biznesowe, s?siedzkie, intymne);
wreszcie, czy oraz na jakim tle dochodzi do konfliktów i jak s? one za?egnywane.
Tytu?owe kategorie mobilno?ci s? przez badaczy zwykle rozpatrywane odr?bnie i odmiennie warto?ciowane, cho?
zgodnie przeciwstawiane osiad?emu, nieruchomemu spo?ecze?stwu przyjmuj?cemu, do którego przybysz musi si?
przystosowa? (Salazar; Glick Schiller 2014). Tymczasem w praktyce te ró?ne formy ludzkiej mobilno?ci cz?sto
nak?adaj? si? na siebie, a ich granice definicyjne s? p?ynne. Co wi?cej, zjawiska ludzkiej mobilno?ci s? z regu?y
analizowane z perspektywy sedentarystycznej, w której to osiedle?czo?? traktowana jest jako normatywny punkt
odniesienia (Malkki 1992), podczas gdy zaproponowany projekt stawia sobie za cel wyj?cie poza binarne opozycje
ufundowane na dychotomii osiedle?czo?ci i mobilno?ci (spo?ecze?stwo przyjmuj?ce – mobilny Inny, ludno?ci
rdzenna – nap?ywowa, „gospodarze” – „go?cie” itd.). By? mo?e pozwoli to rzuci? nowe ?wiat?o na zagadnienia
to?samo?ci narodowej i etnicznej, legitymizowania prawa do ziemi, wspó?istnienia ludzi i granic mi?dzy nimi.
Poniewa? dyskusje dotycz?ce migracji i wielokulturowo?ci w Europie i w krajach postkolonialnych maj? odmiennie
roz?o?one akcenty (Novotný 2012; Koenig 2003; Bhattacharyya 2001), badania realizowane w kontek?cie
pozaeuropejskim umo?liwi? poddanie konstruktywnej krytyce przyjmowane cz?sto dogmatycznie za?o?enia
dotycz?ce takich idei, jak multikulturalizm, integracja czy asymilacja.

Natalia Bloch zajmuje si? antropologi? mobilno?ci, zw?aszcza w kontek?cie postkolonialnym, oraz umobilnianiem
antropologii. Prowadzi?a badania w obozach uchod?ców tybeta?skich (grant promotorski), w?ród pracowników
sektora turystycznego w Indiach (OPUS) oraz imigrantów w Poznaniu (w ramach projektów realizowanych przez
Centrum Bada? Migracyjnych UAM). Autorka ksi??ki Urodzeni uchod?cy. To?samo?? pokolenia m?odych
Tybeta?czyków w Indiach wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011), wspó?redaktorka
ksi??ek po?wi?conych tematyce migracyjnej (Od go?ci do s?siadów 2010, Nie do?? u?yteczni 2015) oraz zbioru
reporta?y antropologicznych Sztutowo/Stutthof. Gdzie? pomi?dzy pla?? a obozem (2013). Laureatka Pióra Nadziei
– Dziennikarskiej Nagrody Amnesty International za reporta? Nie jeste?my Buddami, kuratorka wystawy „Wszyscy
jeste?my migrantami”, autorka tekstów dla portalu post-turysta.pl, a w przesz?o?ci pilotka wyjazdów
trampingowych, m.in. do Indii i Nepalu.
SEMINARIA NAUKOWE IEiAK - w trakcie seminariów badania prezentuj? pracownicy instytutu, a tak?e
antropolodzy i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin z kraju i ze ?wiata. To okazja do zapoznania si? z
najnowszymi badaniami i swobodnej dyskusji w kameralnej atmosferze. Spotkania s? otwarte dla publiczno?ci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: zarówno badaczy, jak i studentów, absolwentów oraz
wszelkie osoby, którym bliska jest tematyka seminariów. Wi?cej o seminariach [2]
Spotkanie odbywa si? w ramach projektu „Antropologia dzi? - otwarte seminaria naukowe” finansowanego ze
?rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia
Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we wspó?pracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Powi?zane materia?y Seminaria IEiAK [3]
By? ajentem. O systemie agencyjnym znanej sieci sklepów spo?ywczych [4]
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Source URL: https://etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/spolecznosci-osadzone-w-mobilnosci-uchodzcy-migrancii-turysci-w-indiach
Odno?niki
[1] https://www.facebook.com/events/1799017900352550/
[2] http://etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/seminaria/seminaria-ieiak
[3] https://etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/seminaria/seminaria-ieiak
[4] https://etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/byc-ajentem-o-systemie-agencyjnym-znanej-sieci-sklepowspozywczych
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