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Samenvatting
Debat en onvrede over inheemse rechten en politieke vertegenwoordiging
hebben geleid tot grootschalige gewelddadige confrontaties tussen christenen en
moslims in de centraal gelegen Nigeriaanse stad Jos. Meer dan 5.000 mensen
zijn tussen 2001 en 2010 gedood tijdens periodes van geweld. Enkele rellen
worden gezien als een van de meest afschuwelijke en hardnekkige in de
moderne geschiedenis van Nigeria. Welke factoren hebben geleid tot de
verspreiding, patronen en herhaling van geweld in de buurten van Jos? De
wetenschap is het erover eens dat de etnische samenstelling van een stad
cruciaal is voor het verklaren van etnisch conflict en geweld. De meningen zijn
echter verdeeld over de exacte aard van de onderlinge relatie. Sommigen stellen
dat etnisch gescheiden gebieden gevoeliger zijn voor geweld, omdat segregatie
leidt tot groepssolidariteit, sterke etnische identificatie en lage
communicatiekosten voor het mobiliseren van buurtgenoten voor gewelddadige
acties. Een ander perspectief is tegengesteld, etnisch gemengde gebieden
zouden gevoeliger zijn voor geweld omdat ze eerder leiden tot wrijving,
competitie en confrontatie. Bestaand empirisch bewijsmateriaal is tegenstrijdig,
het ondersteunt in sommige gevallen één perspectief en suggereert precies het
tegenovergestelde in andere gevallen. In Jos zijn zowel gesegregeerde als
gemengde gebieden geassocieerd met grootschalig geweld.
Dit proefschrift stelt voor dat de tegenstrijdigheid rond de onderlinge
relatie tussen etnische samenstelling en geweld deels terug te voeren is op drie
onvolkomenheden in de literatuur: 1) een focus op alleen de etnische
samenstelling van een wijk zonder voldoende aandacht te besteden aan de
locatie en de etnische samenstelling van aangrenzende gebieden ; 2) een
veronachtzaming van de gedeelde grenzen van buurten en de barrières, wegen
en andere demarcaties die ze scheiden of met elkaar verbinden; en 3) een
verwaarlozing van het mobiele karakter van gewapende bendes, waarbij de
oorsprong van relschoppers wordt vermengd met de bestemmingen van hun
gewelddadige gebeurtenissen. Het proefschrift stelt dat etnische samenstelling
alleen niet voldoende is om de kwetsbaarheid van een wijk voor geweld te
verklaren. Andere factoren die de verspreiding en patronen van geweld bepalen
zijn de locatie van een buurt en de nabijheid van omliggende gebieden van
vergelijkbare of ongelijke etnische samenstelling, hun gedeelde grenzen en hoe
deze grenzen de mobilisatie en mobiliteit van gewapende menigten
vergemakkelijken of verhinderen.

Deze studie is gebaseerd op etnografisch veldwerk uitgevoerd in Jos
tussen september 2015 en juli 2017. Het baseert zich op een grote hoeveelheid
aan belangrijke informanten en mobiele interviews, visuele documentatie en
andere bronnen van gegevens die niet eerder in Jos waren onderzocht, zoals
basisscholen en ziekenhuisregistraties. Het proefschrift concludeert dat zowel
gesegregeerde als gemengde wijken in Jos hebben bijgedragen aan de productie
van geweld, zij het op een andere manier. Hoewel gesegregeerde locaties een
gastvrije omgeving vormden voor het mobiliseren van gewapende bendes,
dienden de gemengde gebieden, vooral die tussen gesegregeerde nederzettingen,
als de grenzen van collectief geweld. Bovendien verbeterden de
voetgangersstraten van de lokale bevolking met buurten met aangrenzende
grenzen de mobiliteit van gewapende bendes, terwijl grote snelwegen en andere
fysieke barrières dit belemmeren. Deze bevindingen hebben zowel
wetenschappelijke als praktische implicaties. Academisch gezien vestigen zij de
aandacht op het belang van het analyseren van de locatie van een wijk en de
mobiliteit van gewapende menigten in de studie van etnisch geweld. In de
praktijk bieden ze de autoriteiten een dieper inzicht in de mobilisatie en
mobiliteit van relschoppers in verschillende sociaal-spatiale omgevingen - een
inzicht dat cruciaal is voor het ontwikkelen van contextgevoelige maatregelen
om geweld te verminderen en zelfs te voorkomen.

