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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I denna avhandling studeras marknadskvinnornas livssituation i Mali och hur de själva upplever den. Målsättningen är att visa hur dessa kvinnor,
sin fattigdom till trots, lyckas förhandla sig fram till en social ställning inom den urbana strukturen. De tillvägagångssätt marknadsförsäljarna
använder sig av granskas, samt den tid och energi som de spenderar för att försäkra sig om bemästrandet av sin urbana situation.
Att ha social relationer spelar en oerhört stor roll i Mali och speciellt i Bamako där livsvillkoren är svåra. Dessa relationer hjälper en person i alla
dagliga situationer. Relationer behövs för att erhålla en anställning, ett viktigt papper, barnvakt, en gratis tågbiljett, en försäljningsplats på
marknaden, varor på kredit, vatten från pumpen, en kundkrets, eller helt enkelt mat för dagen. Det är därför väldigt viktigt att inneha ett
omfattande socialt kapital bestående av familje-, vänskaps-, och/eller professionella relationer och marknadskvinnor kämpar ständigt med att
upprätta och upprätthålla dessa sociala relationer.
I undersökningen, som är baserad på fältarbete, framkommer att marknadskvinnor investerar en stor del av de pengar de tjänar på marknaden i
sina sociala relationer. Som teoretisk ram i detta arbete har Pierre Bourdieu's teori om kapital i dess olika former använts och den tillämpas för att
visa hur kvinnor, genom att generöst omvandla ekonomiskt kapital till socialt kapital, samlar på sig symboliskt kapital i form av bònya; prestige,
socialt erkännande, respekt, anseende och heder. Det grundläggande begreppet bònya (som kommer från Bamana språket), genomlöper hela
avhandlingen. För att förstå hur detta begrepp anknyter till hierarki och på vilket sätt det strukturerar hela samhället, ger det inledande kapitlet en
genomgående framställning av kastsystemet i Mali, som fortfarande indelar samhället i kategorier av ojämlik status.
Utöver deras handelsaktiviteter, diskuteras även marknadskvinnornas position inom familjen. I arbetet betonas hur marknadskvinnor konstant
förhandlar fram sin position, dels som markandskvinnor, dels som "anständiga" hustrur och "goda" mödrar.
Den huvudsakliga informationskällan för avhandlingen är fältarbete utfört under fyra månaders tid i Bamako, Malis huvudstad. De metoder som
använts omfattar deltagande observation och intervjuer med 22 kvinnor, varav 19 var marknadskvinnor, därtill 5 män Huvudsaklig litteratur:
Bourdieu, P.; Clark, G.; Camara, S.; Godelier, M.; Weiner, A.
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