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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Denna pro-gradu beskriver den mexikanska ursprungsbefolkningen, mayaindianerna i Mexikos sydligaste delstat Chiapas, med en speciell
betoning på indiankvinnan. Jag har jämfört hur de historiska händelserna som kolonisationen, självständighetsrevolten, den mexikanska
revolutionen och den idag verksamma gerillarörelsen zapatisterna inverkat på mayaindianerna. För att förstå orsaken till att zapatisterna gjort
uppror är det av betydelse att veta i hurudana förhållanden mayaindianerna lever i. Jag har beskrivit mayaindianernas liv både inom den privata
och den offentliga sfären och jämfört kvinnans och mannens ställning i de olika indiannärsamhällena. Som teoretisk referensram har jag använt
mig av den antropologiska diskussionen kring indelandet i den privata och den offentliga sfären.
Min pro-gradu baserar sig inte på någon fältstudie, utan som metod har jag använt mig av olika etnografier och artiklar som behandlar
mayaindianerna. Jag har analyserat empiriska etnografier för att kunna skapa en så trovärdig bild av mayanärsamhället som möjligt.
Resultatet av denna forskning är att mayaindianernas situation påverkats av historien och indiankvinnans ställning i närsamhällen varierar.Vi kan
alltså inte säga att indiankvinnorna alltid skulle ha varit mannen underställd, utan kvinnans ställning varierar beroende på samhällsutvecklingen
och den ekonomiska situationen. Kvinnan och mannen är beroende av varandra för överlevandet och för uppnåendet av makt och prestige i
närsamhället och i sina aktiviteter kompletterar de varandra.
Indiankvinnorna har genom den revolutionära rörelsen zapatisterna blivit allt mer medvetna om sina rättigheter och om den yttre världen.
Zapatisterna har som mål att förbättra indianernas livsvillkor och indiankvinnornas medverkande har inverkat speciellt på könsidentiteten.
Rörelsen har börjat diskutera kvinnofrågor genom t.ex. den revolutionära lagen som utarbetats. I lagen kräver kvinnorna rättvis behandling både
av sina män och inom närsamhället.
De viktigaste källorna i detta arbete är Brenda Rosenbaums etnografi, With Our Heads Bowed - The Dynamics of Gender in a Maya Community,
Christine Ebers, Women and Alcohol in a Highland Maya Town - Water of Hope, Water of Sorrow och Diane Goetzes publikationer om
zapatistörelsen
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