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Tiivistelmä-Referat-Abstract
The aim of this thesis is twofold: to identify the characteristics of Kenyan Maasai women’s vulnerability that make it distinct from the
vulnerability of the Maasai men and secondly, the historical analysis of the factors which I argue to have caused the Maasai as a whole to be
more vulnerable today. To do this, I use a case study of a 69-household community in Kajiado District Kenya. The case study utilises the
fieldwork that was conducted over six months in 2005/2006. The data collection during the fieldwork was done using household interviews,
some of which were structured and others semi-structured.
The drought at Oltepesi - the case study community - was although a difficult period for the inhabitants – an eye opening experience for the
purpose of this study. The statistics of cattle loss, as well as the socio-cultural data, were to my mind the most unique and useful findings in this
study. The most useful literature for this study was Being Maasai (Spear & Waller ed 1993) and Aud Talle’s Women at a loss (1988). These
provided the study with a historical backdrop as well as the complex nature of pastoralism and Maasai traditions.
The thesis analyses the status of Maasai women through the concept of vulnerability, feeding in different aspects that possibly fuel the
vulnerability, the whole function of these culminating when natural hazards become as severe as the four-year drought under analysis. The
conclusion is that the vulnerability of Kenyan Maasai women is distinctly different from that of men, and as a result, any measures taken to
combat it should be gender-sensitive.
.............................................
Pro Gradu-työni käsittelee Kenian Maasai-naisten haavoittuvuutta. Tarkastelen sitä, mikä tekee naisten haavoittuvuudesta erilaista verrattuna
miesten haavoittuvuuteen, ja sitä miten tämän päivän Maasai-naisten haavoittuvuutta voi ymmärtää historiallisen analyysin kautta. Pro
Gradu-työni on tapaustutkimus Oltepesin kylässä, Kenian Kajiadon alueella. Tein tutkimustani varten kenttätyötä Keniassa yhteensä puolen
vuoden verran vuosina 2005 ja 2006. Kenttätyön tärkein osa olivat Oltepesiläisten Maasai naisten haastattelut.
Oltepesin kuiva kausi oli kyläläisille uuvuttava kokemus. Tutkijalle se oli avartavaa ja hedelmällistä aikaa. Kentältä keräämäni aineiston pohjalta
löytämäni todisteet siitä miten taloudet ovat menettäneet karjaa, on tutkimuksen vahvimpia löydöksiä. Tärkeimmät lähteet keräämäni
kenttätyöaineiston lisäksi ovat teokset Being Maasai (Spear & Waller ed 1993), sekä Aud Tallen Women at a loss (1988). Kirjallisuus loi
tutkimukselle historiallisen taustan, sekä valoitti Maasaiden monimutkaista paimentolaisuutta ja perinteitä.
Pro gradun keskeinen käsite on haavoittuvuus ja sen kehitys. Tutkimus kehittyy siten, että eri luvut lisäävät uuden ulottuvuuden haavoittuvuuden
kehitykselle. Tutkimukseni funktio kulminoituu siihen, kun haavoittuvuuteen lisätään tapaustutkimuksen kaltainen neljän-vuoden kuivakausi, tai
muu luonnonhasardi. Päätelmäni on, että sosiokulttuurisista syistä johtuen Maasai-naisten haavoittuvuus kuivuuden kaltaisen luonnonhasardin
edessä on hyvin erilaista miehiin nähden. Tämän pohjalta esitän, että haavoittuvuuden poistamiseen tähtäävien projektien tulisi olla
sukupuoli-spesifejä.
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