Het onderzoeksteam ‘Beyond hearing: cultures overlooked’ is bijzonder blij met de
komst naar Nederland van

Michele Friedner
voor de presentatie van twee seminars waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Praying for rights:
cultivating deaf worlds and institutions in urban India
Dinsdag 7 februari
15.30 – 17.00 uur
REC B 5.12 (common room van de afdeling Antropologie)
Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcomplex
Nwe. Achtergracht 166, gebouw B
en

(Sign) language as virus: tranmission of deaf sociality as cure
Vrijdag 10 februari
15.30 – 17.00 uur
REC B9.22 (commonroom van de afdeling Politicologie)
University of Amsterdam, Roeterseilandcomplex
Nwe. Achtergracht 166, gebouw B
Beide seminars worden gehouden in het Engels en getolkt in International Sign
I.v.m. planning graag aanmelden voor de lezing(en) culturesoverlooked@gmail.com

Na het seminar op vrijdag 10 februari zal er een borrel plaatsvinden.
Michele Friedner is medisch antropoloog en assistant professor bij de School of Health
Technology and Management in Stony Brook University/State University of New York.
Haar book Valuing Deaf Worlds in Urban India (Rutgers University Press, 2015)
analyseert nieuwe vormen van sociale, politieke en economische waarden die ontstaan
door handicaps in neoliberaal India. Friedner heeft ook gepubliceerd over het
internationale doven- en handicap beleid, infrastructuur en handicap, en religie en
handicap. Vanaf juni (2017) zal Friedner verbonden zijn aan Departement of
Comparative Human Development aan de Universiteit van Chicago.

Inhoud van de seminars
Praying for rights: cultivating deaf worlds and institutions in urban India.
Op basis van ethnografisch onderzoek wordt de opkomst van een ‘dovengemeenschap’
in New Delhi geanalyseerd. Dit is een gemeenschap waarin een Christelijke overtuiging
en doofheid beide centraal staan. De leden van deze gemeenschap bidden voor de
rechten van dove mensen, terwijl ze ook onderling verbonden zijn in andere
gemeenschappen. Hoe en door welke verbanden kunnen hun rechten het best worden
bevorderd? De strijd voor rechten is gericht op de toekomst, maar het verbindt dove
mensen ook op een hechte manier in het heden, omdat zij organisaties opzetten,
relaties aangaan en zichzelf ontwikkelen in hun strijd voor rechten. Antropologen
kunnen zo analyseren hoe het werken aan rechten mensen verbindt (met elkaar, met
God, met wensen en eisen in het heden), of die strijd nu wel of niet tot succes leidt.
Deze benadering biedt de mogelijkheid om doof en disability activisme op een andere
manier te analyseren dan als onderdeel van de internationale strijd om mensenrechten.
(Sign) language as virus: tranmission of deaf sociality as cure.
In deze presentatie wordt onderzocht wat het zou opleveren om gebarentaal als
‘besmettelijk’ te beschouwen. Deze verkenning is gebaseerd op etnografisch onderzoek
dat tussen 2007 en 2016 gedaan werd in stedelijke gebieden in India bij
gebarentaalgebruikende dove jongvolwassenen en hun families. De relatie tussen
stigma en besmettelijkheid wordt onderzocht in de context van gebarentaal gebruik. Als
gebarentaal vergeleken kan worden met een virus – dat zich onder doven verspreidt
door blootstelling – hoe beinvloedt dit dan het beeld van ‘genezing’ nu cochleaire
implantatie in hoog tempo genormaliseerd wordt? Stigma heeft grote invloed op
relaties en de mogelijkheid om relaties aan te gaan. De ‘besmettelijkheid’ van
gebarentaal zou dan ook gelegen kunnen zijn in het vermogen om door
gebarentaalgebruik relaties te veranderen en nieuwe relaties en werelden te creeeren.

