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Nederlandse samenvatting
Overleven in de straten van Dar es Salaam, Tanzania, is een zware opgave,
vooral voor jongeren. Toch kiezen duizenden ervoor om het platteland achter
zich te laten en zich bij hen te voegen. Dit boek is een grondige verkenning
van het alledaagse leven van deze jonge mensen die leven en werken in de
straten van de Oost-Afrikaanse havenstad. Deze studie begon als een poging
om meer inzicht te krijgen in de manier waarop jonge mensen in stedelijk
Tanzania hun leven betekenis geven terwijl ze geconfronteerd worden met de
nog immer om zich heen grijpende HIV/Aids-epidemie. Gedurende het onderzoek en het schrijfproces is het echter veel omvattender geworden. Dit boek
bespreekt de manier waarop jonge mensen, met name mannen vechten om
het hoofd boven water te houden en soms een leven opbouwen in een omgeving die gekenmerkt wordt door groeiende onzekerheid, gevoed door onder
meer snelle economische en politieke veranderingen, HIV/AIDS en heroïnegebruik.
In het kader van economische en politieke liberalisering heeft Tanzania zich
sinds midden jaren tachtig steeds verder verwijderd van de socialistische
Ujamaa politiek. Dit heeft onder andere geleid tot de afzwakking van overheidsbeleid dat de trek naar de steden nagenoeg onmogelijk maakte voor
mensen die zochten naar een betekenisvoller leven dan hen in de onderontwikkelde plattelandsregio's geboden wordt. In de afgelopen tien jaar zijn
duizenden jonge mannen en vrouwen naar Dares Salaam gestroomd op zoek
naar werk, opwinding en maisha, leven. Hun aanwezigheid in de stad heeft
bijgedragen aan een verrassende gedaanteverandering van de informele
economie en de transformatie van nationale normen en waarden met
betrekking tot formele werkgelegenheid, ondernemerschap en
respectabiliteit. Ofschoon diegenen die in de marges een bestaan bij elkaar
scharrelen nog steeds gestigmatiseerd worden, heeft hun avant-gardistische
variant van kapitalistische productie, gekenmerkt door flexibiliteit en
mobiliteit, bijgedragen aan een verandering van opvattingen over werk in
Tanzania. Terwijl de geschoolde middenklassen van Dar es Salaam nog
moeizaam beseffen dat ze niet langer op de staat kunnen terugvallen voor
levenslange baanzekerheid, zijn nieuwe stedelijke migranten al druk bezig
inkomstenbronnen te creëren om henzelf en later hun families te onderhouden. Het zwaartepunt van het onderzoek betrof een straathoek "in de
schaduw van het Sheraton", op dat moment het grootste en duurste hotel
van de stad. Rondom dezestraathoek ontplooien jonge, recentelijk gearriveerde migranten diverse informele economische werkzaamheden, zowel
legaal als illegaal. De studie richt zich met name op het sociale en economische leven van drie groepen straatentrepreneurs: autowassers, straatventers
(wamachinga) die handelen in auto-onderdelen en voedselventsters (mama
ntilie of mama lishe). Een van de centrale argumenten van de studie is dat
dergelijke activiteiten socialistische en postsocialistische noties van de moderne stad verstoren. Dit is met name het geval wanneer deze activiteiten

plaatsvinden in het stadscentrum, het gebied dat het radicaalst veranderd is
door de toevloed van global capital en daarmee symbool staat voor vooruitgang en moderniteit. Informele ondernemers bezetten de ruimtes die
resteren tussen de door de staat en formele bedrijven gecontroleerde
locaties. Hun aanwezigheid in deze ^tussenruimtes' dwingt voorstanders van
modernisering de grenzen te erkennen van een beleid dat nationaal en mondiaal ongelijke ontwikkeling en een ongelijke verdeling van middelen
bevordert. Het is geen wonder dat zoveel jonge mensen naar de stad trekken
op zoek naar een leven dat meer te bieden heeft; het is verassend dat het
er niet meer zijn.
Deze studie laat zien hoezeer de continue economische onzekerheid die
gepaard gaat met ondernemerschap in illegale ruimtes, mensen remt in het
nadenken en verbeelden van hun verre toekomst. Hierdoor zijn ze eerder
geneigd zich te wagen aan zeer risicovolle seksuele handelingen. Ideeën over
space en belonging kunnen dan ook bijdragen aan een beter begrip van die
keuzes die een hogere kans op infectie met HIV/AIDS met zich mee brengen.
Jonge mensen die vechten om zich zowel letterlijk als figuurlijk een plaats in
de samenleving te veroveren, hebben vaak het gevoel zich in een vrij uitzichtloze situatie te bevinden. De uitwisseling van seks voor geld lijkt daarin een
redelijke deal en het hebben van onbeschermde seks in ruil voor een gevoel
van zekerheid en geborgenheid voelt voor velen niet meer dan logisch.
Door het analyseren van de spatial practices van jonge mensen die op
straat leven en werken probeert deze studie bovendien bij te dragen aan drie
belangrijke theoretische velden: geweld en vrede; migratie en belonging; en
genot en verlangen. Het boek stelt de vraag hoe corruptie, politiegeweld en
criminaliteit zo dominant kunnen zijn in een samenleving die zich erop
beroept de meest vreedzame in Afrika te zijn. Vertogen over vrede worden in
de straten van de stad gemarkeerd met verwijzing naar Rastafaridenkbeelden en de populariteit van Bob Marley. Maar uit een nadere
beschouwing van Dar es Salaam's
populaire cultuur komt ook de ogenschijnlijk tegenstrijdige populariteit van
figuren naar voren als Osama bin Laden, Mike Tyson en gangster-rap sterren
als Tupac Shakur en the Notorious B.I.G. Betreft het hier slechts een kritiekloze overname van Westerse producten en beelden door jonge mensen of
kan de manier waarop zij deze beelden consumeren èn toe-eigenen ons meer
vertellen over Dar es Salaam?
Deze studie probeert licht te werpen op de manier waarop de beweging die
gepaard gaat aan de migratie van het platteland naar de stad, vorm geeft aan
ideeën over space and belonging, niet alleen binnen de stad, maar ook binnen en voorbij de landsgrenzen. Door het bezetten van straten en trottoirs
veranderen deze mobiele arbeiders de stad in een open markt, waarin ze
bovendien voortdurend in beweging zijn. Door de manier waarop ze plaatsen
in de stad transformeren en doorkruisen, vestigen ze de aandacht op de discrepantie tussen formele en informele plattegronden van de stad. Behoort de
stad toe aan degenen die er geboren zijn of kunnen alle leden van de natie
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er aanspraak op maken? Zou toegang tot de stad beperkt moeten worden?
Zou het verblijf in de stad voorbehouden moeten zijn aan diegenen die
betaald werk hebben?
Terwijl de stad en de natie diepgaande veranderingen ondergaan door interne
migratie, worden ideeën over global belonging bovendien betwist door diegenen die naar andere landen reizen om geld te verdienen. Om ook de gevolgen van deze migraties te begrijpen, analyseert dit boek hoe de heroïnehandel Tanzania en jonge Tanzanianen positioneert tussen producenten in
Pakistan en India en consumenten in Europa en Noord-Amerika. De
toegenomen deelname in de mondiale heroïnehandel gaat gepaard met een
groei in lokaal heroïnegebruik al is het aantal verslaafden nog beperkt. Dit
boek bevat een eerste kwalitatieve verkenning van heroïnegebruik in Dar es
Salaam. In de studie worden ideeën over verlangen verkend aan de hand van
discussies over zowel seksualiteit als heroïneverslaving, waardoor de spanning tussen genot en ziekte, of dood, aan het licht wordt gebracht. Het is een
centrale spanning in de levens van jonge mannen en vrouwen die hun leven
op straat doorbrengen.
Hoewel dit boek zich vooral richt op de levens van mannen, worden ook
jonge vrouwenlevens besproken waar ze nauw vervlochten zijn met die van
mannen. Dit onderzoek probeert te laten zien hoe studies over seksualiteit,
vooral wanneer gericht op de dynamiek van genot en verlangen, een dieper
inzicht kunnen verschaffen in de sociale mechanismen die een stijgend aantal HlV-infecties tot gevolg kunnen hebben. Om deze reden gaat het boek
nader in op de ongemakkelijke balans tussen het hebben van seks met
iemand voor geld en het hebben van seks voor geborgenheid. Het roept de
vraag op of en wanneer liefde een plaats kan hebben in de levens van
mensen die worstelen om staande te blijven.
De uiteenlopende kwesties die in dit boek aan bod komen zijn terug te
voeren op de grootste zorgen van veel jonge Tanzanianen: een gebrek aan
werkgelegenheid, groeiend drugsgebruik en -misbruik en AIDS. Dit boek wil
echter geen eenzijdige nadruk leggen op problemen en beproeving. Het
probeert ook aandacht te schenken aan het tegenwicht: de manier waarop
mensen betekenis geven aan hun leven door humor en ironie, verlangen en
liefde.

