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a „deviancia” koncepcióját találtam olyan uralkodó 
elképzelésnek, amely köré a teljes hajléktalanmen-
hely- ágazat szerveződik. az önmegsegítés és a „medi-
kalizáció” diskurzusai, amelyek a hajlékta lanokról al-
kotott prototipikus elképzeléseken alapulnak, olyan 
keretet hoznak létre, amelyben a hajléktalanság nem 
más, mint a hajléktalan ember hiányosságainak a 
következménye. a hajléktalanokra sokan nem úgy 
gondolnak, mint olyan emberekre, akiknek nincs hol 
lakniuk, hanem ezek a prototipikus figurák és a hoz-
zájuk kapcsolódó történetek jutnak eszükbe. 

Egyáltalán nem azt akartam kideríteni, hogy a haj-
léktalanok e prototipikus ábrázolásai vajon igazak 
vagy pontosak-e. Ehelyett az érdekelt, hogy miként 
hozza létre ezeket az elképzeléseket az ellátórend-
szer, hogy milyen hatásai vannak ennek a felfogás-
nak, illetve, hogy miképp korlátozzák ezek az el-
gondolások a problémára adható válaszok körét, a 
politikai megoldásokat és a hajléktalanok ellátását. 
azt tapasztaltam, hogy a menhelyen dolgozók olyan 
elgondolásokat és eljárásokat tartanak kézenfekvő-
nek, amelyek egytől-egyig a hajléktalanok „helyre-
hozását” és „normalizálását” szolgálják, míg a rend-
szerszintű kritikákat irreálisnak vagy céltalannak 
gondolják. az uralkodó gyakorlat arra irányul, hogy 
egyre kidolgozottabb eszközökkel térképezze fel, di-
agnosztizálja és kezelje a hajléktalan egyénben fellelt 
problémákat. Ez aligha meglepő, miután napjaink-
ban a hitelkártya-tartozástól a depresszióig terjedő 
különféle társadalmi problémákat is nagyon sokan 
egyéni rendellenességnek tartják. Ráadásul a menhe-
lyek HuD (Housing and Urban Development) által biz-
tosított finanszírozása nagymértékben az ún. „folya-
matos gondoskodás” (continuum of care) modelljéből 

származik. a hajléktalanság társadalmi problémájá-
nak ez a „magától értetődő” értelmezése és kezelési 
módja különféle következményekkel jár.

a legszembeötlőbb, hogy a menhely nyelvezete és 
segítő gyakorlata az önmegvalósítás technikáit kí-
nálja. a menhelyek általános gyakorlata arra képzi a 
hajléktalanokat, hogy keressék meg és kezeljék a sa-
ját magukban fellelt rendellenességeket. Deviánsnak 
diagnosztizálva és ekként kezelve, az egyén önma-
ga folyamatos megerősítésével (self-empowerment) és 
állandó önfejlesztéssel (self-improvement) válhat va-
lakivé. Önmagukat hibáztató és önrendszabályozó 
egyénektől viszont aligha várhatjuk el, hogy straté-
giákat dolgozzanak ki arra, hogy miként javíthatná-
nak kollektíve a rendszerszintű egyenlőtlenségeken. 

Nem minden hajléktalant ragadnak el azonban az 
„önmegjobbítás” uralkodó nyelvi fordulatai és segítő 
gyakorlatai. Egyes hajléktalanok, mint például ariel 
és Raymond, aktívan ellenállnak minden kísérletnek, 
amely kezelni vagy igazgatni akarná őket. Mások 
megtanulják, hogy az együttműködésért megjutal-
mazzák őket, míg büntetést kapnak ha nehéz velük, 
ezért viselkedésük, felületesen szemlélve, teljesen si-
mulékony. Ha netán ellen is állnak a szociális mun-
kások és a közösség „segítő” szándékának, vagy 
ha meg is tagadják a részvételt a „hajléktalan, mint 
deviáns” létrehozásában, ez nem lép túl a zúgoló-
dásokon és bizonyos szabályok megszegésén. azon 
a területen marad, amit James c. scott „rejtett jelen-
tésnek” nevez3 . csakhogy, a kevésbé alkalmazkodó 
hajléktalanoknak is az uralkodó medikalizáló dis-
kurzus mintája szerint kell fellépniük. Ennek ered-
ményeként jó néhányan közülük egyéni ellenállásba 
kezdenek a menhely „segítő” szándékával szemben. 

A hajléktanság problémájával antropológiai megközelítésben foglalkozom: azt vizsgálom, hogyan 
fogják fel és hogyan kezelik ezt a kérdést a menhelyek dolgozói, a hajléktalanok, az ügyintézõk, és 
az érintett helyi pártfogók. Ahhoz, hogy a hajléktalanság jelenségét megértsük, rá kell kérdeznünk 
bizonyos magától értetõdõnek, normálisnak vagy legalábbis megváltoztathatatlannak tûnõ körül-
mények alattomosan és észrevétlenül mûködõ sajátságaira. Az egyenlõtlenség struktúrái gyakran a 
közvetlen elnyomás kényszerítõ eszközei nélkül jönnek létre. Ezért a hajléktalanság megértése nem 
más, mint a hegemónia folyamatainak elemzése. Gramsci és Foucault elemzési szempontjait követve 
azt vizsgálom, hogy milyen szerepet játszanak a menhelyek hétköznapi, hegemonizáló beszédmódjai 
és gyakorlatai a hajléktalan szubjektivitás diszkurzív megteremtésében.

Gondolatok az elkötelezett antropológiáról

a „deviancia” és az „önmegsegítés” diskurzusainak hatásai
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Ebben a logikában ha valaki, mint például Raymond, 
úgy gondolja, hogy meg kell kérdőjelezni a társadal-
mi egyenlőtlenségeket, ellenállása automatikusan 
egyéni küzdelemként tud csak megjelenni. Emiatt 
kétséges, hogy a hajléktalan emberek a strukturális 
erőszakkal szemben képesek-e kollektív ellenállást 
kifejteni. 

azzal is foglalkoztam, hogy ez a hajléktalanságról 
szóló beszédmód hogyan határozza meg a menhely 
dolgozóinak szerepét és feladatait. Úgy tapasztaltam, 
hogy a munkatársak nagy része nagyon elkötelezett 
abban, hogy meg akarja szüntetni a hajléktalan ál-
lapotot. ugyanakkor nem tudnak elszakadni a „fo-
lyamatos gondoskodás” neoliberális diskurzusától. 
Elemeztem azokat az eljárásokat, amelyek alapján az 
alkalmazottak felvételt nyernek, a munkaköri leírá-
sokat és kidolgozásuk folyamatát, az alkalmazottak 
képzését és a személyzet viselkedési „kódexének” ki-
alakítását, illetve természetesen a mindennapi ügyek 
intézésének gyakorlatait és a megfigyelési módszere-
ket is. Ezek a „diszkurzív gyakorlatok” olyan speciális 
munkaerőt teremtenek a menhelyeken, amelynek kor-
látozott feladatát a „segítő szakember”meghatározás 
jelöli ki. a menhelyen végzett munka eszerint külön-
leges szaktudást igényel a hajléktalan emberek igaz-
gatásában és menedzselésében. 

 Végezetül pedig, a menhely olyan intézményként 
szolgál, amely megtestesíti és megerősíti a hajlékta-
lanságról szóló uralkodó felfogásokat. azok az elter-
jedt nézetek, amelyek szerint a hajléktalanok keze-
lésre szoruló és személyes fejlesztést igénylő deviáns 
egyének, létrehozták a „folyamatos gondoskodás” 
modelljét. ugyanakkor e nézeteket folyamatosan 
meg is erősíti a menhely ebből kinövő gyakorlata. 
az ágazatban dolgozók jó szándékkal és nagy erőfe-
szítéseket téve törekszenek arra, hogy „segítsenek”. 
Évente több százmillió dollárt és több tízezer mun-
kaórát fordítanak a deviancia felismerésére, illetve 
a hajléktalanok képzésére abban a reményben, hogy 
megoldják a hajléktalanság problémáját. Mivel azon-
ban ezek a törekvések a rendszerszintű és diszkurzív 
egyenlőtlenségekkel egyáltalában nem foglalkoznak, 
nem is lehetnek hatékonyak a hajléktalanság vissza-
szorításában. az oktatás, a különböző életvezetési 
tréningek és az önfejlesztés nem érnek túl sokat, ha a 
kollektív politikai mozgalmak nem kényszerítik arra 
a munkaadókat, hogy megfizessék a létminimumot. 
Hasonlóképpen, a megfizethetőbb lakhatást követe-
lő megmozdulások ugyan lehetséges választ nyújt-
hatnak a hajléktalanságra, de nem tesznek semmit a 
szegénység felszámolásáért, ha nincsenek mögöttük 
olyan társadalmi mozgalmak, amelyek hitelteleníteni 
akarják a tőke „jogairól” szóló diskurzust, és egyen-
lőbb módon akarják újraosztani a nemzet vagyonát. 
a jó szándékú, segítő gyakorlat azt eredményezte, 
hogy rengeteg pénzt és energiát fordítottak a hajlék-
talanság kezelésére és a hajléktalanok igazgatására, 

ugyanakkor valójában semmit sem tettek magának a 
hajléktalanságnak a felszámolásáért. 

együttmûködés a helyi szereplôkkel: 
az aktivista, kritikus pozíció 
megtestesítése

Ha egyszer megértettük ezeket a dinamikákat, mégis 
hogyan tudjuk használni ezt a tudást? Mihez kezd-
hetünk ezekkel a megfigyelésekkel? Hogyan segíthet 
antropológiai megértésünk abban, hogy politikailag 
lépjünk fel a hajléktalanság materiális körülményei-
nek megváltoztatásáért, illetve a „hajléktalan” mint 
deviáns embertípus újratermelése ellen?

Kutatásom célja az volt, hogy párbeszédet alakítsak 
ki a hajléktalanokkal és a menhely dolgozóival annak 
érdekében, hogy megpróbáljunk új értelmezéseket 
találni, amelyek egyáltalán elgondolhatóvá teszik 
új gyakorlatok kialakulását. stratégiám elemzések 
készítéséből állt, ezenkívül pedig arra törekedtem, 
hogy a jó szándékú szereplők közé én is bekerüljek a 
menhelyek terjeszkedő világába, annak érdekében, 
hogy a gyakorlatban tehessem problematikussá a 
megszokott és magától értetődőnek vélt felfogásokat 
és eljárásokat. antropológiai megfigyelésem és in-
terjúim innentől kezdve explicit módon rendszerel-
lenes, kritikai nézőpontot tükröztek. Elkezdtem pél-
dául kérdéseket feltenni a megszokott gyakorlatok 
hatásaival kapcsolatban, illetve megvitatni a munka-
társakkal, a hajléktalanokkal és a helyi sajtóval olyan 
információkat és nézőpontokat, amelyeket korábban 
nem vettek figyelembe. Mindezt abban a reményben 
tettem, hogy ki lehet alakítani alternatív felfogásokat 
és gyakorlatokat. 

Egyszerre voltam tudós kutató, a menhely munka-
társa, a társadalmi és gazdasági változásokért küzdő 
aktivista és a hajléktalanok jogainak pártfogója. Több-
szörösen összetett helyzetem lehetővé tette, hogy átél-
jem az egyes nézőpontokhoz tartozó tapasztalatokat, 
és egyszerre legyek képes szolidárisan és kritikailag 
hangot adni nekik. Ezen a módon különböző társa-
dalmi szereplőket tudtam bevonni abba a folyamatba, 
amelyben a „magától értetődő” nézeteket és eljáráso-
kat felül lehetett vizsgálni, valamint – helyi szinten 
– a hajléktalansággal kapcsolatos megoldásoknak új 
árnyalatot lehetett adni.

Bár az elkötelezett és aktív antropológusi részvé-
telt hirdetem, nem azt állítom, hogy az antropológus 
valamiféle szakértő lenne, aki a tanításon keresztül 
megvilágosodást hoz a tudatlanok számára. Többször 
is el kellett mondanom a munkatársak és a hajlékta-
lanok előtt is, hogy nincs mindenre válaszom. Való-
jában, amikor elkezdtem ezt a munkát, magam is a 
„devianciamodell” alapján cselekedtem: a hajléktala-
nokat segítő munkámat egy hittérítő buzgóságával vé-
geztem. csakhogy, a hajléktalanság komplex jelenség. 
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cselekvÔ kutatók

Eljárásom lényege az lett, hogy hasznosítottam antro-
pológus kutatói szakmámat: mindannyiunkat (ma-
gamat is beleértve) arra buzdítottam, hogy tegyünk 
fel új kérdéseket a hajléktalansággal kapcsolatban, 
nézzük meg, mi is ez a jelenség a maga komplex va-
lójában. az eljárás több lépcsőben zajlott: először is 
dokumentáltuk a konkrét helyzeteket és gyakorla-
tokat, majd azt elemeztük, hogy miként értelmezik 
ezeket az érintettek. Ezután e hétköznapi viselkedések 
következményeit néztük, rákérdezve arra, hogy e rutin-
szerű gyakorlatok miként hozzák létre a hajléktalanok, az 
intézmény és alkalmazottak saját szubjektív nézőpontjait. 
Az utolsó fázisban azon dolgoztunk, hogy a hajléktalan-
ellátáson belül és azon túl is új gondolkodási és cselekvési 
utakat alakítsunk ki. 

Mindez nem volt könnyű. amint a menhely mun-
katársaival, a hajléktalanokkal és a helyi pártfogókkal 
elkezdtük bírálat tárgyává tenni saját helyi eljárásain-
kat, egyből felmerült az a mindenki által osztott aggo-
dalom, hogy egy ilyen elemzés politikailag meggyen-
gítheti a szervezetet. a munkatársak csatlakoztak a 
hajléktalanok álláspontjához, belenyugodva a meglé-
vő gyakorlat fenntartásába. ann nagyon jól foglalta 
össze ezt a problémát: „Reményt kell adni az embe-
reknek. Ez akkor sikerül, ha a hajléktalanság problé-
máját individuálisként és deviánsként kezeled, mert 
így lehet az egyéni problémák helyrehozásán fára-
dozni. Ez könnyű megoldást kínál a munkatársaknak 
és a hajléktalanoknak egyaránt. Több szolgáltatást 

kell igénybe venni, újabb és újabb tanácsadóhoz kell 
fordulni, több aa (anonim alkoholisták) gyűlésre 
kell eljárni, vagy új munkát kell keresni. Ha azt pró-
bálod mondani, hogy másképp tekintsenek magukra 
és a hajléktalanság problémájára, könnyen azt érezhe-
tik, hogy megakadtak, és elveszítik a reményt. Nyo-
masztó arra gondolni, hogy az egész rendszert meg 
kell változtatni.”

Leopoldina hasonló véleménynek adott hangot: 
„iga zad van, de ilyenkor úgy érzem, lemerevedek, 
mint egy darab kő. Ez a kritikai gondolkodás, amit 
vallasz, őrültségnek hangzik. az emberek hallani se 
akarnak róla. Tudom, hogy mindent máshogy kelle-
ne csinálnunk, de fogalmam sincs, mit kéne tennem. 
Egyszerűen nyomasztó.”

a menhely látogatói gyakran hasonlóan fogalmaz-
tak. az egyik hajléktalan nő, susan ezt mondta: „igen, 
értem, amit mondasz. Persze, hogy a gazdasággal van 
baj. Nem vagyok hülye, de egyszerűen túl sok lenne 
nekem, ha olyanokon kellene gondolkodni, hogy ho-
gyan változtassuk meg a bérrendszert, vagy hogyan 
lehetne kiszélesíteni a lakhatás lehetőségeit. azt se 
tudom, hogyan kéne hozzáfogni. Korlátozott idő áll 
a rendelkezésemre, és ezalatt ki kell találnom, hogy 
hogyan oldjam meg a jelenlegi helyzetemet.”

Rájöttem, hogy gyakran nyomasztóan hat, ha a 
megszokott kereteken kívül akarjuk az embereket 
tudatosságra ébreszteni, illetve új cselekvési min-
ták kialakítására sarkallni. a „segítő” szakemberek 

Válogatás a Saját szemmel című projekt anyagából. a projektről bővebben: 111–112. oldal.
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gyakran úgy érzik, hogy a túlzott mértékű tudatos-
ságtól saját szakmai működésük is megdermed. a 
Duccio Trombadori által készített interjúban Michel 
Foucault hasonló reakcióról számol be Felügyelet és 
büntetés című könyve kapcsán: „amikor a könyvem 
megjelent, a legkülönfélébb olvasók – különösen a 
börtönőrök, szociális munkások, stb. – hasonlóan ítél-
ték meg: ’Bénító tevékenységüket’. Lehet, hogy van-
nak benne helyes megfigyelések, az viszont biztos, 
hogy megvannak a korlátai, mivel bennünket teljesen 
leblokkol, és megakadályoz abban, hogy folytassuk a 
tevékenységünket.”iii

Végül javasoltam egy harmadik megoldást, ahe-
lyett, hogy dönteni kellene a patologikusként kezelt 
hajléktalanok normalizálása és a hajléktalanság jelen-
ségének egyszerű elfogadása között. a menhelyen és 
a közösségen belül kiálltam a hajléktalanok jogaiért, 
és arra biztattam a munkatársakat, hogy áldozzanak 
időt és erőfeszítést arra, hogy saját tevékenységi kö-
rükben dolgozzanak együtt „valódi emberekkel”, és 
hogy változtassák meg igazgatási gyakorlataikat. az 
volt az elgondolásom, hogy az intézmény munkatár-
sai így pártfogókká és szövetségesekké válhatnak, 
akik együtt dolgozhatnak a hajléktalanokkal, ahe-
lyett, hogy megerősítenék a kettősséget a szakértő, 
profi, világjobbító segítők és a deviáns, patologikus, 
ellátást igénylő áldozatok között.

Ezáltal rá lehet kérdezni a korábbi korlátozások-
ra azzal kapcsolatban, hogy mit szabad tenniük és 
mire van lehetőségük a hajléktalanoknak és a stáb 
tagjainak. a menhely dolgozói és a hajléktalanok új-
ragondolhatták kialakult és megszokott szerepeiket, 
hogy miként működnek együtt egymással, illetve 
a tágabb környezettel. Így, a munkatársak a hajlék-
talanok támogatóivá és szövetségeseivé válhatnak 
ahelyett, hogy egyszerűen a megfigyelésükkel, el-
lenőrzésükkel és megjavításukkal lennének elfog-
lalva. Menhelyünkön közös vitákra került sor olyan 
alapvető kérdésekkel kapcsolatban, mint a menhely 
szabályzatának kialakítása és érvényesítése, vagy a 
menhely finanszírozásában fellépő probléma, azaz, 
hogy miként lehet úgy működtetni az intézményt, 
hogy ne váljunk az állami jóléti igazgatás lekötele-
zettjévé. Ezeken kívül olyan témákkal foglalkoztunk, 
hogy ki írhat a naplóba hivatalos összefoglalókat a 
hajléktalanok viselkedéséről, hogyan veszünk fel em-
bereket a menhelyre, milyen statisztikai és demográ-
fiai információkat kell összegyűjtenünk, és hogyan 
adjuk át ezeket az adatokat a helyi és a kormányzati 
hivataloknak. az ellenállás új stratégiái és az új gya-
korlatok lehetővé tették a hajléktalanság materiális és 
diszkurzív összetevőinek megváltoztatását.

a másik módszer, amellyel motiválni tudtam az 
embereket abban állt, hogy olyan statisztikai, etnog-
ráfiai vagy demográfiai adatokat bocsájtottunk kézre, 
amelyek korábban nem voltak a témáról folyó diskur-
zus részei, sem a város szélesebb nyilvánosságában, 

sem magán a menhelyen belül. Elkezdtem gyűjteni 
az ilyen jellegű adatokat, és a legkülönfélébb helyze-
tekben beszéltem is róluk. Értekezletek a menhelyen, 
közösségi fórumok, találkozók egyházi és a helyi po-
litikai vezetőkkel, önkéntesek felvételiztetése, sztorik 
küldözgetése riportereknek, informális viták a men-
helyen, akadémiai találkozók, és a menhely újságja 
– ezeket mind olyan fórumoknak tartottam, amelyek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy nyilvánosan meg-
vitassuk a hajléktalanság szervezeti és diszkurzív 
körülményeit. Mindemellett elkezdtem összeállítani 
és publikálni statisztikai adatokat a korábban figyel-
men kívül hagyott foglalkoztatási és lakhatási költ-
ségekről, és etnográfiai módszerrel írt történeteket is 
közöltem arról, hogy milyen nehéz valakinek kiküz-
denie magát a hajléktalanságból a jelenleg működő 
munkaerő- és lakáspiacon. 

a menhely statisztikai adatai vagy pályázati anya-
gai nem tartalmaztak semmilyen hasonló információt 
egészen addig, amíg kutatásomhoz össze nem gyűj-
töttem őket. De amint megosztottam ezeket a problé-
mákat, sok ember megértette, hogy a foglalkoztatás, 
a jövedelem és a megfizethető lakhatás olyan témák, 
amelyekkel a menhely kontextusában is foglalkoz-
ni kell. a hajléktalanok és a munkatársak elkezdték 
megvitatni, hogyan tudnának együttműködni olyan 
akciókban, amelyek megváltoztathatnák a helyi bére-
ket vagy a lakhatás költségeit. 

Legelőször a menhelyen élő emberek munkaválla-
lási tapasztalataival foglalkoztunk. a hajléktalanok 
lustaságáról és tanult függőségéről szóló közhiedel-
mekkel szemben, az emberek többsége, akikkel dol-
goztam, kétségbeesetten próbált munkát keresni és 
jövedelemhez jutni. sokan mások pedig valamilyen 
képzésben vettek részt vagy „önmaguk jobbításán” 
dolgoztak, hogy felkészüljenek a munkavállalásra. 
azzal kezdtük, hogy történeteket mondtunk el dolgo-
zó hajléktalanokról és bemutattunk ezzel kapcsolatos 
adatokat. Ezzel azt értük el, hogy a közösség tagjai el-
kezdtek azon gondolkozni, hogy mit csinálhatnának 
másképpen. Eljárásunknak volt ugyan hatása, de nem 
vezetett olyan erőfeszítésekhez, amelyeket változást 
előidéző ellenállásnak nevezhetnék. általánosságban 
a helyi reakciók két kategóriába tartoztak: egyrészt 
azok a javaslatok váltak hangsúlyossá, miszerint gyá-
rakat kell a térségbe csalogatni, illetve segíteni kell 
a már itt tevékenykedő munkaadókat abban, hogy 
továbbra is helyben működhessenek. a javaslatok 
második típusa szerint növelni kell a „humán tőkét” 
a potenciális dolgozók körében, konkrétan a hajlékta-
lanok fejlesztésével. Ehhez rendelkezésükre is állnak 
azok a kiterjesztett szolgáltatások, amelyek képzések 
révén segítik őket megbirkózni helyzetük „adottsá-
gaival”. a javasolt megoldások a neoliberális elkép-
zeléseket tükrözték: fejleszteni kell az egyes emberek 
készségeit, hogy minél versenyképesebbek legyenek 
a piacon. a megoldási javaslatok közé tartozott a helyi 
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készségfejlesztő központ látogatása, a közoktatásban 
való részvétel, a mentorprogram fejlesztése és egy 
második munkahely keresése. a menhely munka-
társai a hajléktalanokkal olyan „mindennapi” stra-
tégiákon dolgoztak, mint például, hogy hogyan kell 
megjelenni egy interjún, hogyan kell önéletrajzot írni, 
hogyan kell beosztani a fizetést. 

Ezek az új minták még mindig a hajléktalanok 
vi selkedésének és jellemzőinek megváltoztatásá-
ra irányultak. Nem igazán foglalkoztak a lakhatás 
költségeivel kapcsolatos problémákkal, vagy a bé-
rek kérdésével azon munkákat illetően, amelyek a 
hajléktalanok számára egyáltalán elérhetőek voltak. 
Például eszünkbe se jutott az, hogy miként lehetne 
egy sokak által végzett munkát, az ételkihordást, jó 
munkahellyé tenni. Emiatt kezdtem el az etnográfiai 
példákat a társadalmi-gazdasági változások, illetve 
az országos és regionális lakhatási költségek kontex-
tusába helyezni. 

Miután bemutattuk az új elemzéseket, a menhely 
munkatársai, a hajléktalanok és a döntéshozók már 
kevésbé tulajdoníthatták a hajléktalanok saját hibá-
jának és alkalmatlanságának azt, hogy nem talál-
nak olyan munkát, amelyből fizetni tudják lakásuk 
költségeit. amikor ezeket a gazdasági adatokat meg-
mutattam a menhely munkatársainak, az ügyinté-
zőknek és a várostervező osztálynak, mindannyian 
megdöbbentek. az egyik várostervező így válaszolt: 
„Megváltoztatta a gondolkodásomat. igazából csak 
most tanulok a hajléktalanságról, és soha nem gon-
dolkoztam még róla ebből a szemszögből. igaza van. 
Minden program, amit támogattunk, a hajléktalan 
egyéneket támogatja, mintha az bármilyen megoldást 
is nyújtana a hajléktalanság problémájára, de hát ez 
volt minden információ, ami a rendelkezésemre állt.”

Ennek már volt némi hatása. Néhányan elkezdtek 
új stratégiák, új fogalmak és új gyakorlatok kifejlesz-
tésén dolgozni. a menhelyen heti gyűléseket kezd-
tünk tartani. a hajléktalanok, a szociális munkások 
és a helyi közösség tagjai elkezdték megvitatni, hogy 
milyen témákon keresztül lehetne megragadni a haj-
léktalanság problémáját. a megbeszéléseken hamar 
a figyelem középpontjába került két téma: a helyi 
munkabérek és a lakhatás költségei. Kemény mun-
ka, lobbitevékenység és szövetségkötések nyomán két 
széles társadalmi bázison nyugvó mozgalom alakult 
meg a városban, amely a lakhatás és jövedelmek té-
máját tűzte a zászlajára. a létminimum ügyében a 
menhelyről indított kampányunk huszonöt munka-
ügyi, ifjúsági, közösségi és vallási szervezet támoga-
tását nyerte el olyan akciók tervezéséhez, amelyek 
célja az volt, hogy minden alacsony jövedelmű dol-
gozó számára jelentős béremelkedést érjenek el a vá-
rosban. a kilencvenes évek közepén Northampton 
törekvése különbözött a többi egyesült államokbeli 
város létminimumért folyó kampányától, amelyek-
ben csak olyan dolgozókért álltak ki, akiknek a város 

volt a munkaadójuk. a mi, radikálisabb kampá-
nyunk a menhelyi munkatársak és az ott lakó haj-
léktalanok rendszerkritikus szemléletén alapult: 
arra a problémára akartunk megoldást találni, hogy 
Northamptonban nagyon sok dolgozó volt szegény 
hajléktalan, munkaadóik óriási profitja ellenére. sokat 
munkálkodtunk azért, hogy megtervezzük és elindít-
suk kampányunkat a létminimumért. Hajléktalanok, 
egyházi személyek, egyetemisták, ifjúsági aktivisták, 
szakszervezeti tagok, szociális munkások és jóléti ak-
tivisták rendkívüli szövetsége kezdte meg együttmű-
ködését e cél érdekében 1997 elején. 

Ezzel egyidejűleg egy másik szövetség is elkezdte 
munkáját, amely a megfizethető lakhatás helyszíne-
inek megtalálásával foglalkozott. a menhelyen tar-
tott megbeszéléseken a csoportban éles viták folytak 
a rendelkezésre álló lakásokkal és azok költségeivel 
kapcsolatban. a szövetség később sokkal szélesebb 
csoporttá bővült. Egyházi személyek, bérlők egye-
sületei, hajléktalanok és elkötelezett önkéntesek is 
részt vettek azokon a tárgyalásokon, amelyeken a 
polgármesterrel és az állam kormányzójának hiva-
talával azokról a területekről egyeztettek, amelyeket 
lakhatásra lehetne használni a városban. Ezek a ta-
nácsadói és szervezői erőfeszítések tovább folytak és 
egyre több lakhatási lehetőséget teremtettek. 

Természetesen az olyan társadalmi problémák, 
mint a hajléktalanság, nem egyszerűen a deviancia-
modell eredményei. az uralkodó fogalmi keretek azt 
is meghatározzák, hogy az emberek hogyan viszo-
nyulnak a társadalmi egyenlőtlenségekhez, és ho-
gyan válaszolnak rájuk. az újszerű tudás ezért újfajta 
embereket teremthet, akik különböző ellenállási stra-
tégiákat alkalmazhatnak, hogy megváltoztassanak 
olyan strukturális feltételeket, mint a lakhatás költsé-
gei, a lakások hozzáférhetősége, a bértáblák, a mun-
kaügyi törvények, az egészségbiztosítás vagy a faji 
megkülönböztetések. De ha a megváltozott konceptu-
ális felfogások új gyakorlatokat is eredményeznek, az 
még mindig csak a harc kezdete. Ha a hajléktalan-el-
látásban ennyire megváltozik a gyakorlat, annak ára 
van, és az kockázatokkal is jár. a helyi adományozók 
és a finanszírozó ügynökségek, akik szívesen adnak 
pénzt a dolgozók, tanácsadók megnyerésére és mun-
kahelyi képzési programokra, már nem biztos, hogy 
támogatnának olyan törekvéseket, amelyek a társa-
dalmi folyamatokat, illetve a jóléti juttatások és a for-
rások elosztását akarják megváltoztatni. a menhely 
ügyintézői nem számíthatnak arra biztosan, hogy a 
helyi üzleti közösség, a HuD vagy az Országos Men-
tálhigiénés intézet továbbra is támogatja a menhelyet. 
s ha a munkatársak a hajléktalanság problémájára új 
megoldásokat próbálnak adni, a támogatók adott eset-
ben jelezhetik, hogy nem akarják, hogy az egész el-
látórendszer rendszerkritikus álláspontra helyezked-
jen. s valóban, ez történt Northamptonban, amikor a 
hajléktalansággal kapcsolatos, egyre határozottabban 
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politikai tevékenységünk első lépéseire a politikai ve-
zetők és hivatalnokok úgy reagáltak, hogy kilátásba 
helyezték a jövőbeli támogatás felfüggesztését. 

az anyagi támogatás  
elnyomó szerepe

a menhelyen szükség van a programok finanszírozá-
sára, ami korlátozza a társadalmi szereplők által adha-
tó lehetséges válaszokat a hajléktalanság növekedésé-
re. Mi pedig, a menhely dolgozói, egyre világosabban 
láttuk, hogy amint rámutattunk a tevékenységünkkel 
járó problémákra, a hagyományos finanszírozási for-
rások gyakran megakadályoztak bennünket abban, 
hogy fellépjünk a rendszer egyenlőtlenségei ellen, 
már ha továbbra is meg akartuk tartani a munkánkat 
és pénzt akartunk kapni a programunkra. 

a Grove street-i menhelyünk 1991-ben indult, mi-
után elfoglaltuk az épületet, és helyi egyházi szemé-
lyek, társadalmi aktivisták és a hajléktalanok által 
gyakorolt politikai nyomásra hivatalosan is megkap-
tuk. a menhely pénzügyi szempontból a kezdetek-
től fogva folyamatosan a fennmaradásért küzdött.  
a programunkat felügyelő ügynökség 1991-ben, majd 
1995-ben ismét úgy döntött, hogy a helyet források 
híján be kell zárni. Ezt a veszélyt 1991-ben két na-
gyobb pénzadománnyal sikerült elhárítani, amelyek 
az utolsó pillanatban érkeztek tehetős northamptoni 
polgároktól, 1995-ben pedig az állam támogatásai-
nak segítségével menekültünk meg. Hannah nevű 

munkatársunk mindkét esetben gondosan intézte a 
támogatásért folyamodó felhívásainkat. a pályázás-
ról és a lobbizásról szerzett szakmai ismeretei segítsé-
gével még ebben a kétségbeesett helyzetben sem vesz-
tette el a reményt, és gondoskodott róla, hogy egyik 
munkatárs vagy hajléktalan vendég se bántsa meg 
egyik potenciális adományozót sem, valamint, hogy 
minden felhívás a megfelelő csatornán érkezzen meg. 
a munkatársak és a hajléktalanok láthatták, hogy két 
közeli menhelyet is bezártak, mivel az ő felhívása-
ik nem értek célt, vagyis nagyon is valósnak tűnt a 
veszély, hogy a mi menhelyünk sem menekül meg. 
Így bármilyen megmozdulás, amely megingathatta a 
potenciális adományozót vagy támogatót, veszélyez-
tette a munkahelyünket és a menhely jövőjét is. Elég 
nagynak éreztük a kockázatot ahhoz, hogy amellett 
döntsünk, jobb lesz visszafogni a menhely sok dol-
gozójának aktivista hajlamait, és „elhallgattatni” az 
elégedetlenség megnyilvánulásait a hajléktalanok 
között. 

Ebben a légkörben térképezett föl Hannah számos 
potenciális adományozót. Mivel a menhely nem ka-
pott megfelelő állami vagy szövetségi támogatást az 
első néhány év során, elsősorban a helyi adományo-
zók jó szándékára támaszkodhatott. Hannah meg-
környékezte a Belvárosi Üzleti Társaságot (Downtown 
Business Association), ez kulcsfontosságú taktikának 
bizonyult. Nagy alapossággal választottunk ki a ta-
lálkozókra egy-egy hajléktalant a menhelyről, hogy 
beszámoljanak az üzleti vezetőknek arról a minősé-
gi munkáról, amelyet a menhelyen végzünk, hogy 

Válogatás a Saját szemmel című projekt anyagából. 
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„meggyógyítsuk” őket. a városvezetés egyáltalán 
semmilyen szándékot nem mutatott arra, hogy na-
gyobb mértékben támogassa a menhelyet, viszont 
ajánlott néhány, a szövetségi állam által támogatott 
közösségfejlesztési pályázatot. Ezeken kívül pályáz-
tunk néhány magánalapítványhoz és néhány állami 
és föderális kormányzati ügynökséghez is. ahogy a 
menhely HuD-pályázata körüli korábbi vita is egy-
értelművé tette, ezekre a támogatási forrásokra csak 
akkor számíthatunk, ha teljesen világos paraméte-
rekkel írjuk körül, hogyan akarjuk azokat elkölte-
ni. Leggyakrabban olyan programokat támogatnak, 
amelyek az egyedi esetekre koncentráló módon segí-
tik a hajléktalanok „megreformálását”. a HuD-nál 
Northamptonban egyetlen menhelypályázat volt si-
keres, amely 1996-ban arra kapott támogatást, hogy 
munkahelyi képzésekkel és munkára előkészítő reha-
bilitációval segítse a hajléktalanokat. 

Hasonló dinamikák alakultak ki, amikor leadtunk 
egy támogatási pályázatot a Robert Woods Johnson 
alapítványhoz, hogy segítsenek finanszírozni a téli 
fekhelyprogramunkat. Egy koordinátor alkalmazá-
sára szerettünk volna pénzt kapni, aki betanítja és 
felügyeli az önkénteseket, irányítja a közösségi cso-
portot, és koordinálja a fekhelyprogram általános mű-
ködését. Pályázatunk kiemelte a nagyarányú közös-
ségi részvételt. Különösen hangsúlyoztuk ama több 
száz önkéntes részvételét, akik segítettek nekünk a 
menhely működtetésében. 

1996 májusában egy találkozón megtudtuk, hogy a 
Robert Woods Johnson alapítvány arra kér bennün-
ket, hogy adjuk be újra a pályázatunkat némi módo-
sítással. a pályázati ügyintézők legjelentősebb kiegé-
szítési javaslata az volt, hogy vegyünk fel tizenkét 
„mentort”, akik a hajléktalanokkal dolgoznak majd 
együtt a programunkban. a mentorok sokkal inkább 
az egyénekre koncentráló szemlélettel gazdagítanák 
a fekhelyprogramot, ezzel biztosítva, hogy az többről 
szóljon, mint egyszerű hajléknyújtásról, amit nyilván-
valóan nem tekintettek jó gazdasági befektetésnek. 
Ha azt akartuk, hogy támogassanak bennünket, 
olyan hajlékprogramot kellett kidolgoznunk, amely 
rendelkezik a hajléktalanok vélelmezett devianciáját 
helyreállító, normalizáló profillal. a mentoroktól azt 
várták, hogy olyan viselkedési stratégiákat tanítanak 
majd a hajléktalanoknak, amelyek a későbbiekben 
hozzásegítik őket az önálló lakáshoz. 

az 1995–96-os pénzügyi év során Massachusetts 
állam kormányától jelentős támogatást kaptunk a 
menhelyre. Ezt Hannah széleskörű lobbizása tette 
lehetővé, amelyet a polgármesternél, a HuD hivatal-
nokainál és a helyi állami törvényhozóknál folytatott. 
Hamarosan azonban megtudtuk, hogy a pénzt nem 
minden megkötés nélkül kaptuk. 1996 tavaszán ezt 
két esemény is nyilvánvalóvá tette. 

a Grove street-i menhely egy régi elmegyógy-
intézet területén fekszik. a Northamptoni Városi 
Kórházat egy nagyszabású állami intézményeket 

Válogatás a Saját szemmel című projekt anyagából.
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megszűntető időszak során zárták be. Vagyis azzal 
kapcsolatos vitáink, hogy a városban nincsen megfi-
zethető lakhatás és elég hely a menhelyeken, éppen 
abban a környezetben zajlottak, ahol körbenézve 120 
hektárnyi területet és több épületet láthattunk üre-
sen állni már évek óta. Míg az állami és városi hiva-
talnokok azon tanakodtak, hogy mihez is kezdjenek 
a korábbi kórházi tulajdonnal, ezek az épületek fo-
kozatosan leromlottak. Mivel menhelyünk épületé-
hez is egy foglalási akciót követő tárgyalások útján 
jutottunk hozzá, a munkatársak és a kliensek gyak-
ran felvetették találkozóinkon, hogy bevethetnénk 
ugyanezt a taktikát, ezzel hívva fel a figyelmet arra, 
hogy nagyobb menhelyre és megfizethető lakhatásra 
van szükség. Leginkább Gloria és ann jött el ezekre 
a megbeszélésekre, és próbálták a jelenlévőket rábe-
szélni a házfoglalásra. a megbeszéléseken mindenki 
támogatta az ötletet, de Hannah és Rachel, mint men-
helyi ügyintézők, teljesen világosan kinyilvánították, 
hogy a munkatársak nem vehetnek részt hasonló ak-
ciókban. Nagyon aggódtak ugyanis amiatt, hogy ha a 
munkatársak kilépnek menhelyi alkalmazott szerep-
körükből, az feszültséget kelt a támogatók körében. 

Végül 1996. április 15-én a menhely egy korábbi 
lakója, David és helyi aktivistatársai Northampton 
Újjáépítő Front néven (elsősorban a Food Not Bombs, 
azaz a „Fegyver helyett élelmet”-mozgalom aktivistái 
a Hampshire College-ból) elfoglalták az egyik üresen 
álló épületet az állami kórház területén. azt köve-
telték, hogy az épület átmeneti szállássá válhasson 
azok számára, akik a Grove streeten kénytelenek 
meghúzni magukat a város ínséges lakhatási helyzete 
következtében. Néhány órával később, amikor a sajtó 
elment, kijött a rendőrség és letartóztatta Davidet és 
az aktivista diákokat. 

Bár a menhelyről senki sem vett részt közvetle-
nül a házfoglalásban, a kezdeti lökést nyilvánvaló-
an a menhelyen tartott szervezői találkozók adták.  
a menhely lakói és munkatársai részt vettek az ak-
ció megtervezésében, és nézőként az akcióban is. sok 
helyi politikust nagyon felháborított az esemény, és 
reakcióikban a menhely dolgozóit hibáztatták a „baj-
keverésért”. Több forrásból is hallottam, hogy a pol-
gármestert feldühítette a levelem, amelyet a helyi 
lapnak küldtem több mint húsz munkatárs és a men-
helyen lakó hajléktalan aláírásával, kijelentve, hogy 
támogatjuk a házfoglalást, és nehezményezzük az 
eseményre érkezett hivatalos reakciókat. 

Két héttel később, május elsején, a fekhelyprogra-
mot be kellett zárni az egész évre. a munkatársak 
közötti megbeszélésen feltettem a kérdést, hogy ho-
gyan reagáljunk erre a helyzetre. Éjszakánként ti-
zenöt-húsz ember vette igénybe a fekhelyprogramot, 
akiknek hamarosan nem lesz hol lakniuk. Mivel a 
menhelyen már hosszú várólistánk volt, nem is re-
mélhettük, hogy a következő hetekben ágyat tudunk 
kínálni ezeknek a hajléktalanoknak. Hosszas viták 

után elhatároztuk, hogy a legkevesebb amit megte-
hetünk, hogy sátrakat és takarókat gyűjtünk azoknak 
a hajléktalanoknak, akik arra vártak, hogy ágyhoz 
jussanak a menhelyen. Donna emlékeztetett minket, 
hogy erre már volt példa, hiszen korábban is csinál-
tuk. Karen vállalkozott rá, hogy jószolgálati felhívást 
fogalmaz meg annak érdekében, hogy megkapjuk 
ezeket a dolgokat. az összes munkatárs és ügyinté-
ző részt vett azokon a megbeszéléseken, amelyeken 
ezt megtárgyaltuk, és mindannyian egyetértettünk 
a javasolt akciókban. Karen ezután több helyi média-
szolgáltatóhoz is eljuttatta a sátrakat kérő felhívásun-
kat. ami ezután következett, az teljesen váratlan, de 
nagyon tanulságos volt. 

a helyi televízió, rádió és újságok riporterei köz-
vetítették Karen felhívásait, ezen túl pedig egész sor 
cikket és riportot közöltek, melyekben azt sugallták, 
hogy a menhely munkatársai helyi sátorvárost szer-
veznek. Egy újság riportere, aki képpel akarta illuszt-
rálni cikkét, odáig ment, hogy megkérte Leopoldinát, 
pózoljon az általa vett sátorban mint hajléktalan. 
Leopoldina elutasította a kérést. Egy televíziós ripor-
ter pedig azt szerette volna, hogy megmutassam neki, 
hol fogják a hajléktalanok felállítani a sátrakat, de én 
elmagyaráztam, hogy a hajléktalanok már több éve 
kint sátraznak a szabadban. amikor tudattam vele, 
hogy nem fogok neki abban segíteni, hogy emberek 
magánéletére rárontson, valamint hogy az embereket 
– illegális sátorozás miatt – a rendőrség zaklatásának 
tegyem ki, ezt a kijelentésemet kivágta a történetből, 
és egyszerűen a connecticut-folyó menti fákról készí-
tett felvételeket, mint a hajléktalanok sátorozásának 
lehetséges helyszíneiről. a helyi média izgalmas hír-
ként akart tálalni egy pletykát, s a tudósítás félreve-
zette és nyugtalanította az embereket. 

a helyi üzleti vezetők és politikusok ismét gyorsan 
reagáltak a krízishelyzetre. Nem arra a fejleményre 
reagáltak azonban, hogy sok hajléktalannak nem jut 
majd olyan hely, ahol biztonságban alhat. Ehelyett 
egyre dühösebbek lettek a menhely dolgozóira, ami-
ért felhívták a média figyelmét erre a helyi társadalmi 
problémára. a menhellyel kapcsolatban álló emberek 
közül sokan konkrét fenyegetésekről számoltak be, 
amelyek arról szóltak, hogy a helyi üzleti és politikai 
vezetők meg fognak vonni tőlünk mindenféle támo-
gatást és leállítják a finanszírozást. 

Egyik ügyintéző se állítaná, hogy a tavaszi akcióink 
közvetlen következményeként alakult így, de néhány 
hónappal később a menhely munkatársai megtudták, 
hogy a következő pénzügyi évre csökkent az állami 
támogatásunk. a majdnem 30 000 dolláros kiesés 
közel húsz százalékos visszaesést jelentett a teljes 
projektfinanszírozásunkat illetően. Hannah bejelen-
tette, hogy ennek megfelelően a dolgozók munkaórá-
it is csökkenteni kell. Ez végül ahhoz vezetett, hogy 
önként lemondtam vezetőasszisztensi posztomról, 
Leopoldina, Robert és Karen pedig nagyjából heti 
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négy óra fizetett munkától esett el. Ennél jelentősebb 
volt azonban az, hogy nyilvánvalóvá vált, a megma-
radt munkatársak szerepe – amennyiben meg akarták 
tartani munkájukat – egyértelműen arra korlátozó-
dott, hogy „megreformálják” és igazgassák a hajlékta-
lanokat. Emiatt az életképesebb „létminimum”- kam-
pányunkban, amely végre beindulhatott a városban, 
1997 januárjáig egyetlen munkatárs sem tudott részt 
venni. a hajléktalan embereket tanácsadással és kép-
zéssel „megsegítő” programunkra viszont annál na-
gyobb hangsúlyt fektettek a munkatársak valamint 
Donald, a menhely újonnan felvett igazgatója.

Más szóval, a munkatársakat közvetett módon, 
de nagyon keményen helyreutasították amiatt, hogy 
áthágni merészelték szakmai szerepkörük határait. 
szakmai kötelességünk volt ugyanis a hajléktalan 
deviánsok „megreformálása”, az viszont túllépte 
meghatározott feladataink körét, hogy bármilyen 
formában is támogassuk a hajléktalanok tiltakozása-
it vagy létminimum-követeléseit. Bár a munkatársak 
korábban is érezték a burkolt tiltást, ez valójában ak-
kor vált nyilvánvalóvá, amikor hivatást éreztek arra, 
hogy fellépjenek a hajléktalansághoz vezető körül-
ményekkel szemben. Meggondolatlanság lett volna 
azok részéről, akik nyilvánosan szót szoktak emelni 
a hajléktalanság megszüntetéséért, ha közvetlenül 
utasítanak helyre; míg ha ezt közvetett módon te-
szik, akkor már nem tudható, hogy pontosan kikhez 
köthető e szándék. ilyeténképp, a hatalmi pozíciók-
ban lévők – az ellátórendszert felügyelő hivatalnokok 
és a közpolitika alkotói – megtarthatták kiváltságos 
pozíciójukat, és megúszhatták a felelősségre vonást, 
amiért nem tettek meg mindent a hajléktalanság fel-
számolásáért, és nem ismerték el helyi problémake-
zelő kísérleteik kudarcát. 

Bár ezek a – munkatársak és a hajléktalanok által 
közösen folytatott – ellenálló tevékenységre érkező 
válaszok meglehetősen kiábrándítóak voltak, sokat 
elárulnak azokról a kényszerekről, amelyek behatá-
rolják a társadalmi egyenlőtlenségekkel és a hajlékta-
lansággal szembeni aktív ellenállást. Ha aktivistaként 
nem kérdőjeleztem volna meg a létező gyakorlatot, és 
nem unszoltam volna a többieket, hogy új értelmezé-
seket keressünk, mindezek az adatok nem álltak vol-
na rendelkezésemre, hogy etnográfiailag rögzítsem 
őket. a kutatás során nyilvánvalóan nem lehettem 
a kultúra eseményeinek elfogulatlan vagy objektív 
rögzítője. Ennek ellenére fenntartom, hogy a kritikus 
nézetek antropológiai megtestesítése és hangoztatása 
megteremti azt a fórumot, ahol új felfogások és lehe-
tőségek tudnak megszületni és láthatóvá válni. Ha 
pusztán a hajléktalanok jogaiért küzdő elszánt párt-
fogó lennék, akkor Roberto, ariel, David, susan és 
Raymond soha nem közölték volna velem „oda nem 
illő” gondolataikat és tapasztalataikat. ugyanígy, 
csak az ilyen típusú aktivistamunkában való rész-
vétel során lehetett képes ann, Gloria és Leopoldina 

megosztani velem gondolatait és félelmeit az újszerű 
elképzelésekkel és cselekvésekkel kapcsolatban. az 
ellenállás lehetőségeit korlátozó összetett tényezőket 
(az „önjobbítás” diszkurzív gyakorlataitól a kivált-
ságok elveszítésétől való félelemig) csak úgy fedhet-
tem fel, hogy a munkatársakat és a hajléktalanokat 
arra ösztönöztem, kísérletezzenek új gyakorlatokkal. 
ugyanakkor kikerültem a csapdát, hogy egy újabb 
olyan antropológiai munka szülessen, amely anélkül 
írja le a hajléktalanok tapasztalatait és „ad nekik han-
got”, hogy elemezné, mi váltotta ki ezeket a megszó-
lalásokat és tapasztalatokat.

Természetesen a mindennapi gyakorlatok antro-
pológiája mindenképp tartogat bizonyos kockáza-
tokat a kutató számára. azokat a munkatársakat és 
hajléktalanokat, akik a meghatározott szerepükön 
túl merészkedtek, közvetett módon (a hajléktala-
nok esetében néha túl direkt módon is) büntették, 
vagy a kiváltságuk elveszítésével fenyegették meg, 
egyúttal bajkeverőnek titulálták őket. saját aktivista 
tevékenységem hasonló reakciókat váltott ki. ahogy 
egyre hangosabban bíráltam a helyi döntéshozókat 
a helyi sajtón keresztül, szép csendben kiszorultam 
bizonyos találkozókról. Bár a menhely hivatalnokai 
és a helyi döntéshozók nyilvánosan azt hangoztatták, 
hogy egyetértenek az elemzéseimmel, egyszer csak 
nem hívtak már meg többé bizonyos nem nyilvános 
találkozókra, például a hajléktalanságról szervezett 
polgármesteri fórumra 1997-ben. Ezek a következ-
mények együtt járhatnak azzal, ha valaki akcióant-
ropológiát művel. Ha az ember kritikus nézeteket 
vall, vagy kritikus módon cselekszik, azt kockáztatja, 
hogy nem gondolják elég tudományosnak vagy elég-
gé realistának, esetleg nem tartják csapatjátékosnak. 
az elkötelezett antropológia ugyanakkor megterem-
ti új felfogások megszületésének lehetőségét, míg az 
„értelmes” és a „realista” napi rutin bűnrészessé vá-
lik a hajléktalanság mint az élet normális, megszokott 
vonásának fenntartásában. 

vannak-e alternatív ellenálló 
stratégiák?

ahogy a devianciamodell tudáskészlete is létrehozott 
bizonyos koncepciókat a hajléktalan emberről, és bizo-
nyos eljárásokat teremtett a rendellenességek kezelésé-
re, ugyanígy egy másfajta tudás új koncepciókat tud 
teremteni, amelyből új válaszok és esetleg ellenállás is 
születhet. ian Hacking szerint „amikor új felfogások 
keletkeznek, amikor ezekről eszmét cserélnek, vagy 
amikor már ezek mondása és gondolása elfogadottá 
válik, akkor új cselekvések és választások is létrejön-
nek. amikor új törekvések nyílnak meg előttem amiatt, 
mert új leírások, új koncepciók állnak a rendelkezé-
semre, akkor az új lehetőségek világában élek”.4 Új el-
lenállási lehetőségek azonban csak akkor lehetségesek, 
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ha fogalmilag is lehetségesek. ahhoz, hogy ez meg-
történjen, meg kell kérdőjelezni a jótékonykodás, a re-
form, és a normalizálás uralkodó modelljeit.

Northampton sok lakója nagyon büszke városára, 
amely gondoskodó és jótékony közösség hírében áll. 
Problematikus ugyanakkor ahogyan a helyi lakosok 
felfogják és „kezelik” a hajléktalanság kérdését. Több 
száz gondoskodó és tudatos helyi polgár adományoz 
pénzt és munkát, jótékonykodik „a hajléktalanok” ja-
vára. Ezek az erőfeszítések azonban nagyban támasz-
kodnak a deviáns egyének számára kínált normalizáló 
vagy jótékonykodó modellre. a hajléktalanok emanci-
pációjáról és az adakozó közösségek kialakításáról szó-
ló elképzelések olyan meggyőződéseken és társadalmi 
feltételeken nyugszanak, amelyek maguk is reformra 
szorulnak. Ezek az intézményes gyakorlatok azonban 
nem csupán annyiban érdekesek, hogy nagymérték-
ben hatástalanok a hajléktalanság leküzdésében, ha-
nem emellett elhallgattatják a társadalmi egyenlőtlen-
ségekről szóló hangokat, és megakadályozzák, hogy 
ezek megváltoztatására összpontosítsunk. Ha mellőz-
zük a rendszerszintű tényezőket, a „folyamatos gon-
doskodás” uralkodó modelljén alapuló gyakorlatok 
csak még inkább elfogadtatják és igazolják a hajlékta-
lanság létét, miközben a hajléktalanokat a „patologi-
kus másik”általános kategóriájába helyezzük. 

Mindaddig, amíg a hajléktalanság az egyén hibája-
ként vagy patológiájaként jelenik meg, az ellenállás 
lehetőségei is korlátozottak maradnak. a professzio-
nális munkatársak és az önhibáztató hajléktalanok 

továbbra is „helyre akarják majd hozni” a hajlék-
talan-devianciát. a hajléktalanok továbbra is részt 
vesznek majd az önsegítő programokban és más 
szegényeket fognak hibáztatni gazdasági helyze-
tük miatt. a strukturális egyenlőtlenség mindaddig 
megkérdőjelezhetetlen marad, és úgy gondolnak rá, 
mint megváltoztathatatlan valóságra, amíg a külön-
böző szereplők nem akarják vállalni annak a kocká-
zatát, hogy megváltoztassák ezeket az adottságokat. 
a hétköznapi emberek pedig továbbra is elégedettek 
lehetnek jótékonykodásukkal, miközben nem veszik 
észre, hogy bűnrészesek a hajléktalanságban mint 
társadalmi folyamatban, amely nagyrészt az 1990-es 
évek kapitalizmusának normális és szokványos mű-
ködéséből következő eredmény. 
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