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1 Johdanto 

Kamerunin kaupunkien katujen varret ovat täynnä pieniä kojuja tai työpisteitä, joilla naiset 

käyvät pienkauppaa esimerkiksi maapähkinöillä, paistetuilla maisseilla ja muilla ruokatar-

vikkeilla. 1980-luvun globaalin taloudellisen kriisin seurauksena Kamerunissakin lainaeh-

toina toteutettujen rakenteellisten sopeuttamisohjelmien on nähty ajavan naisia yhä suu-

remmassa määrin tälle muun muassa pienkaupankäynnistä koostuvalle epäviralliselle sekto-

rille. Mikroyrityskehityksen ollessa etenkin 2000-luvun valtavirran kehitysinterventiomalli 

tehdään myös osasta näistä pienkauppiasnaisista erilaisten mikrolainainstituutioiden tai 

kehitysinterventioiden edunsaajia ja niin sanottuja mikroyrittäjiä. Kamerunissa seuraamas-

sani suomalaisen kansalaisjärjestön Marttaliiton ja kamerunilaisen kotitalousneuvojien jär-

jestön ACESF-CA1:n kehityshankkeessa mukaan valittujen naisten perheen hyvinvointia 

pyritään edistämään tukemalla heidän liiketoimintaansa. Ensin naisia koulutetaan ravitse-

muksessa ja sitten heidän liiketoimintaansa tehostetaan opettamalla heille esimerkiksi tuot-

tokatelaskelmia (Marttaliitto 2015a). Osa edunsaajista saa myös mikrolainoja liiketoimin-

tansa kasvattamiseen. Erityisen mielenkiintoista on, miksi juuri naisten tulojen tukeminen 

mikroyrityskehityksen ja mikrolainojen avulla on päätynyt niin kansainvälisten instituuttien 

kuin monien suomalaistenkin kansalaisjärjestöjen kehitysagendalle. Pyrin tässä tutkielmas-

sa esittelemään tähän liittyviä eri näkökulmia kuten sitä, kuinka kehitysajattelussa on pää-

dytty tukemaan naisten taloudellista roolia, mikä on uusliberaalin ideologian suhde tähän 

agendaan ja kuinka nämä ovat vaikuttaneet naisten rooleihin ja velvollisuuksiin. Tarkastel-

lessani erityisesti naisten asemaan liittyvän keskustelun suhdetta kehitysajatteluun ja sitä, 

kuinka kehityspyrkimyksissä on nähty naisten roolit, vaaditaan myös laajempaa näkökul-

maa, joka ottaa huomioon myös, mitä on tapahtunut muuttuvassa globaalissa ympäristössä. 

Käsittelenkin tutkimuksessani myös kuinka globaalien voimien, kuten taloudellisten muu-

tosten on nähty vaikuttavan naisten rooleihin ja velvollisuuksiin.  

 

Globalisaation prosessien on nähty kuljettavan uusliberaalia visiota vapaista markkinoista 

kehitysmaiden ja köyhien vapahtajana eri toimintalinjojen ja käytäntöjen kautta. Tätä län-

                                                
1 Association des Conseillers en Economie Sociale et Familiale du Cameroun. 



 

2 

 

simaisen ideologian kulkemista on tutkittu muun muassa foucaultlaisen hallintamentalitee-

tin käsitteen kautta (esim. Gupta & Sharma 2006 ja Sharma 2006). Seuraamassani hank-

keessa naisten liiketoimintaa pyritäänkin rationalisoimaan uusliberaaliin ympäristöönsä 

sopiviksi. Hallintamentaliteetin käsitteeseen kuuluu oleellisesti käytäntöjen muuttaminen 

hallitsevaan ideaalin sopivaksi. Antropologi Julia Elyacharin mukaan vapaiden markkinoi-

den laajentumisen prosessi on yksi merkittävimmistä maailmanlaajuisista muutoksista ja 

siitä keskustellaan esimerkiksi globalisaation, kehityksen ja vallan eri muotojen yhteydessä. 

Se on keskeinen myös globaalien voimien ja toimijoiden kuten Maailmanpankin toteutta-

missa toimintalinjoissa, joissa markkinaideaalia tuodaan käytäntöjen tasolle. (Elyachar 

2005, 5.) Uusliberaalien rakenteellisten sopeuttamisohjelmien käyttöönotto Kamerunissa on 

vaikuttanut etenkin haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja perheiden elämään. Kun 

valtio ei näiden ohjelmien seurauksena enää tarjonnut työpaikkoja ja palveluita leikattiin, 

siirrettiin vastuuta selviytymisestä ja hyvinvoinnista Kamerunin kansalaisille. Elyacharille 

näissä prosesseissa tehtiin niistä, jotka joutuivat selviämään itse markkinoiden armoilla, 

oma talouden sektorinsa. Siten epävirallisesta sektorista tuli markkinoiden osa, jonka tär-

kein tuote oli itse selviytyminen. (Elyachar 2005, 9.) 

 

Kehitysajattelussa on huomioitu myös erityisesti naisten joustavuus laajentaa velvollisuuk-

siaan taloudellisten muutosten keskellä ja pyritty myös hyödyntämään tätä. Naisten on näh-

ty taloudellisen kriisin kontekstissa kasvattavan vastuualueitaan perheidensä hyvinvoinnin 

hyväksi, jolloin kehitysstrategisesti ajateltuna naisten tuloja tukemalla nähdään myös koko 

perheen hyötyvän kasvaneista tuloista. Mikroyrityskehityksessä tämä on yhdistetty voi-

maantumisen lähestymistapaan, jonka mukaan naisten kasvaneiden tulojen katsotaan vai-

kuttavan positiivisesti esimerkiksi heidän neuvotteluasemaansa kotitaloudessa. Tarkaste-

lenkin tutkielmassani myös sitä, kuinka feministisessä kritiikissä on nähty tämä voimaan-

tumisen ja velvollisuuksien välinen vuorovaikutus.   
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1.1 Tutkimuskysymys ja teoreettinen viitekehys 

Tarkastelen tutkielmassani sitä, kuinka Marttaliiton ja ACESF-CA:n kehityshankkeessa 

näkyvät eri globaalin ja paikallisen tason ideologiat sekä sitä, kuinka näiden ideologioiden 

eri elementtejä ja järkeistyksiä yhdistyy hankkeessa. Käsittelen erityisesti sitä, kuinka nais-

ten taloudellisen roolin tehostuminen on nähty uusliberaalissa kehitysdiskurssissa voi-

maannuttavana ja feministisessä kritiikissä puolestaan naisten velvollisuuksia ja työtaakkaa 

lisäävänä. Tarkastelen myös sitä, kuinka paikalliset sukupuoli-ideologiat vaikuttavat epävi-

rallisella sektorilla työskentelevien naisten rooleihin Kamerunin uusliberaalissa ympäristös-

sä. Tutkielmalleni oleellisia käsitteitä ovat länsimainen kahtiajako uusintamisen ja tuotan-

non ja näin kotitalouden ja julkisen piirin välillä sekä uusliberaalin kehitysideologian käsi-

tys rationaalisesta yksilöstä oman onnensa seppänä vapailla markkinoilla. Pyrin sijoitta-

maan Kamerunissa Marttaliiton ja ACESF-CA:n kehityshankkeen parissa tehdyn etnografi-

sen kenttätyöni aineiston osaksi laajempaa antropologista keskustelua naisten asemasta, 

kehityksestä ja uusliberaalista globalisaatiosta. Tämä tutkielma ei ole evaluaatio Marttalii-

ton ja ACESF-CA:n kehityshankkeesta tai siitä, mitä kehitysstrategisia mitattavissa olevia 

elintason muutoksia se on mahdollisesti saanut aikaan edunsaajiensa elämässä. Tällainen 

arviointi ei mielestäni ole kolmen kuukauden mittaisen etnografisen kenttätyön perusteella 

tehdyssä pro gradu -tutkielmassa mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista.  

 

Tutkimukseni relevanssi kumpuaa ajankohtaisen aiheen lisäksi sen moniulotteisesta näkö-

kulmasta, joka yhdistää mikrotasolla tapaamieni naisten jokapäiväisiä kokemuksia makro-

tason taloudellisiin tekijöihin sekä globaaleihin voimiin. Yhdistän tässä tutkielmassa antro-

pologista keskustelua naisten asemasta ja kehityksestä lainaten ajatuksia myös muiden tie-

teenalojen edustajilta. Näitä ovat esimerkiksi kehitysekonomi Gita Sen, sukupuolitutkimuk-

sen ja taloudellisen kehityksen alalta Lourdes Benería, kansanterveystieteilijä Kathryn Pit-

kin, lääketieteellisen tutkinnon omaava Ritha Bedoya sekä myös sosiologian alalta Robin 

Isserles ja Marina Karides. Käsittelen omaa aineistoani myös kamerunilaisten sosiaalitietei-

lijöiden, kuten Charles Fonchingongin, Lotsmart Fonjongin, Joyce Endeleyn sekä antropo-

logi Margaret Niger-Thomasin, tutkimusten kautta. Kaikkia tutkielmassani käyttämiäni 

tutkimuksia yhdistää kuitenkin erityisesti sukupuolen, kehityksen ja globalisaation teemat, 
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joita tarkastelen antropologisesta näkökulmasta. David Mossen mukaan antropologit ovat 

tutkineet kansainvälistä kehitystä sekä tietynlaisena institutionaalisen käytännön muotona 

että globaalin taloudellisen ja kulttuurisen integraation viitekehyksessä. Hänen mukaansa 

antropologisessa keskustelussa on nähtävissä siirtymä kehityksen diskursiivisen vallan kri-

tiikistä kohti kehityksen etnografista käsittelyä käytännön kategoriana. (Mosse 2013, 227.) 

Itse pyrin tarkastelemaan etnografisessa kenttätyössä seuraamani kehityshanketta vuorovai-

kutuksessa paikallisen kulttuurin ja historiallisen kontekstin kanssa sekä myös kehityksen 

taustalla olevaa uusliberaalia ideologiaa käsittelevien tutkimusten kautta (esim. Ferguson 

2007 ja 2010 sekä Isserles 2003). Kehitysantropologia nostaa Mossen mukaan pintaan kes-

keisiä kysymyksiä ihmisten samankaltaisuudesta ja erilaisuudesta, länsimaisesta moderniu-

desta ja taloudellisen ja kulttuurisen integraation ehdoista. Antropologit ovatkin nähneet 

kansainvälisen kehityksen sisältävän sosiaalisia prosesseja, jotka ovat väistämättä monikan-

sallisia, eri kulttuurien välisiä ja moniskaalaisia. Nämä sosiaaliset prosessit sisältävät myös 

laajojen erilaisia logiikkoja ja elämismaailmoja edustavien toimijoiden verkostojen keski-

näistä vuorovaikutusta. (Mosse 2013, 228.) Näin kehitysagendat eivät vain liiku yhteen 

suuntaan toisiinsa yhteydessä olevassa maailmassa, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa iden-

titeetin, oikeuksien ja kehityksen historiallisten ja kulttuuristen muodostelmien kanssa, joita 

puolestaan globalisoidaan (Mosse 2013, 232). Tutkimassani hankkeessa onkin mielenkiin-

toista juuri eri globaalien ja paikallisten ideologioiden näkökulmat, joiden voidaan nähdä 

kohtaavan hankkeen piirissä. 

 

Antropologi Linda Seligmannin mukaan tutkimuksista, jotka keskittyvät markkinanaisten 

aktiviteettien taloudelliseen dynamiikkaan puuttuu usein laaja näkökulma siihen, kuinka 

tiettyjä globaalistikin löytyviä taloudellisia tapoja muokkaavat paikalliset kulttuuriset käy-

tännöt ja arvot ja etenkin ne, jotka liittyvät sukupuoleen (Seligmann 2001a, 1). Markkina-

naisten tutkimukset ovat jääneet melko pieneen rooliin tutkielmassani, sillä pyrin esittele-

mään naisten toimintatapoihin vaikuttavia muuttuvan globaalin talouden prosesseja sekä 

valtion ja kansainvälisen avun agendoja suhteessa paikalliseen sukupuoli-ideologiaan nais-

ten velvollisuuksista. Tarkastelen markkinanaisten tutkimusten kautta kuitenkin sitä, kuinka 

naiset itse näkevät taloudelliset aktiviteettinsa osana laajempia velvollisuuksiaan (ks. esim. 

Clark 2001). Näin pyrin sijoittamaan tutkimieni kamerunilaisten naisten pienkaupankäyn-
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nin ja taloudelliset aktiviteetit sekä globaalien taloudellisten voimien kontekstiin että tar-

kastelemaan niitä osana heidän laajempaa sosiaalista ja kulttuurista maailmaansa. 

1.2 Etnografinen kenttätyö Kamerunissa 

Tein kolmen kuukauden mittaisen etnografisen kenttätyön Kamerunissa vuoden 2013 tam-

mikuun alusta maaliskuun loppuun kahdessa eri kaupungissa: Keski-Kamerunissa ranskan-

kielisessä pääkaupungissa Yaoundéssa ja Luoteis-Kamerunissa englanninkielisen alueen 

keskuksessa Bamendassa. Tutkimusmetodeinani kenttätyössäni käytin erityisesti kahta ant-

ropologialle ominaista metodia: informanttien haastattelemista ja osallistuvaa havainnoin-

tia. Käytän informantteihini viitatessa heidän kutsumanimiään koko nimien sijaan paran-

taakseni tutkielmani luettavuutta, mutta myös koska näillä nimillä tunsimme naisten kanssa 

toisemme. Olen saanut luvan käyttää heidän tietojaan tässä tutkielmassa, jonka tarkistin 

haastatteluissa. Tarkistin myös sopiiko heille se, että haastattelut tulevat myös kehityshank-

keen vetäjien nähtäville. Pyrin tällä tavoin toimimaan mahdollisimman tutkimuseettisesti ja 

ottamaan huomioon naisten identiteetin suojaamisen, mikäli he näin olisivat toivoneet. 

Haastattelemani naiset olivat kuitenkin hyvin avoimia sekä positiivisten että negatiivisten 

asioiden suhteen ja sama ilmapiiri oli myös ACESF-CA:n järjestämissä palautekokouksis-

sa. Pikemminkin koin, että naiset halusivat saada äänensä kuuluville kauttani, vaikka yritin 

kertoa, etten ole hankkeen työntekijä. Käyn etnografisia kenttätyömetodeja ja kenttätyöhön 

vaikuttavia tekijöitä läpi omien kokemuksieni sekä Martyn Hammersleyn ja Paul Atkinso-

nin (2007) ja H. Russell Bernardin (2011) metoditeosten kautta.  

 

Martyn Hammersleyn ja Paul Atkinsonin mukaan termi etnografia on alun perin peräisin 

1800-luvun länsimaisesta antropologiasta, jolloin etnografia tarkoitti kuvailevaa selostusta 

yleensä länsimaiden ulkopuolella sijaitsevasta yhteisöstä tai kulttuurista. Ajan myötä etno-

grafialla ryhdyttiin tarkoittamaan ensikäden empiirisen tutkimuksen integrointia sosiaalisen 

järjestäytymisen ja kulttuurin teoreettiseen ja vertailevaan tulkintaan. (Hammersley & At-

kinson 2007, 1.) Koko kenttätyö on tavalla tai toisella osallistuvaa havainnointia, mutta 

olen myös tietoisesti kerännyt ja kirjannut informaatiota kenttämuistiinpanoihini ympärillä-

ni tapahtuvista asioista, kuten vieraillessani yaoundélaisen Justinen ja bamendalaisen Deni-
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sen kotona tutustuakseni heidän päivän kulkuunsa, käydessäni ACESF-CA:n kokouksissa 

ja viisi päivää kestäneessä yrittäjyyskoulutuksessa. Kirjoitin myös jälkikäteen ylös mieli-

kuviani ja havaitsemiani asioita. Etnografia itsessään onkin nimenomaan tutkijan osallistu-

mista ihmisten elämään pitkähkönä aikakautena, jonka aikana hän katsoo mitä tapahtuu, 

kuuntelee mitä sanotaan, kysyy kysymyksiä virallisten tai epävirallisten haastatteluiden 

kautta ja kerää dokumentteja ja esineitä (Hammersley & Atkinson 2007, 3). Itse pyrin ole-

maan tutkimuseettisistä syistä alusta asti mahdollisimman avoin siitä, mitä olen tullut te-

kemään, mutta esimerkiksi kentällä syntyvistä ihmissuhteista kumpuavat eri roolit saattoi-

vat aika ajoin hämärtää tätä. Käsittelenkin antropologin eri rooleja ja asemaa kentällä tar-

kemmin seuraavassa alaluvussa; niitä on mielestäni tärkeää pohtia etenkin laadullisia ja 

tulkitsevia tutkimusmenetelmiä käytettäessä.  

 

Etnografian refleksiivisyys pyrkii tunnustamaan, että tutkimusta ei tehdä koskaan tyhjiössä 

laajemmasta yhteiskunnasta ja etnografin omasta taustasta huolimatta, vaan tutkimukseen 

vaikuttavat sosiaaliset prosessit ja henkilökohtaiset luonteenpiirteet (Hammersley & Atkin-

son 2007, 15). Osallistuva havainnointi asettaa tutkijan asemaan, jossa ollaan osaksi sisällä 

vieraassa sosiaalisessa maailmassa ja osaksi ulkopuolella. Refleksiivisyys auttaa mielestäni 

selittämään ja myös purkamaan tästä aiheutuvia jännitteitä. Kenttätyössäni kokemani mu-

kavuusalueelta poistumisesta aiheutuneet tunteet ja paineet tasapainotella tutkimuksen teki-

jän ja muiden kentälläni syntyneiden roolien välillä eivät ole muillekaan antropologeille 

vieraita. Hammersley ja Atkinson näkevät kenttätyöntekijän marginaalisen aseman osallis-

tumisen ja tutkimuksenteon välillä hyvinkin vaikeana asemana ja yhtenä tekijänä kenttätyö-

stressiä aiheuttavaan turvattomuuden tunteeseen (Hammersley & Atkinson 2007, 89). 

 

Suunnitellessani tulevia haastatteluja tutustuin jo ennen kentälle lähtöäni H. Russell Ber-

nardin teokseen Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Ap-

proaches. Suurimman osan haastatteluistani voisi sanoa olevan muotoa, jota Bernard kut-

suu semistrukturoiduiksi haastatteluiksi (Bernard 2011, 158), sillä minulla oli valmiiksi 

mietityt kysymykset ja haastattelurunko, mutta pyrin myös seuraamaan keskustelua aihei-

siin, joihin se luonnostaan johti. Tämä johtui suureksi osaksi siitä, että tapaamieni hankkeen 

edunsaajien haastattelut toteutettiin järjestön työntekijöiden tekemän aikataulun mukaan, ja 
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minulla oli usein vain yksi mahdollisuus haastatteluun per henkilö, ellen halunnut käyttää 

jatkuvasti työntekijöiden aikaa matkusteluun toimistolta naisten kodeille. Suuren osan et-

nografista kenttätyötä muodostavat luonnollisesti myös yleisesti käydyt keskustelut, jotka 

ovat kasvattaneet ymmärrystäni tutkimani aiheen suhteen. Tällaisia keskusteluja Bernard 

kutsuu epävirallisiksi haastatteluiksi ja niiden erityispiirteenä on, että niillä yleensä aloite-

taan osallistuvan havainnoinnin kenttätyö, kun yritetään kerätä alkutietoa kiinnostavista 

aiheista ja aiemmin tuntemattomista tekijöistä (Bernard 2011, 156). Lukisin suurimman 

osan keskusteluistani ACESF-CA:n puheenjohtajan Marie-Louise Wandjin kanssa tähän 

kategoriaan, niiden usein epävirallisen ja yleismaailmallisen luonteen takia. Näen myös, 

että osa keskusteluistamme Marie-Louisen kanssa olivat jotain epävirallisen ja semistruktu-

roidun haastattelun välillä. Näin oli etenkin silloin, kun aikaa oli erikseen varattu faktojen 

varmistamiselle tutkimustani varten, vaikkei minulla ollutkaan esimerkiksi nauhuria päällä. 

Tällaisia haastatteluja Bernard kutsuu nimellä strukturoimaton haastattelu, sillä ne perustu-

vat selvään suunnitelmaan, joka pidetään jatkuvasti mielessä, mutta jossa kontrolli vasta-

puolen vastauksiin pidetään minimissä (Bernard 2011, 157).  

 

Haastattelussa on tutkimusmetodina myös omat haasteensa, etenkin nauhuri voi muuttaa 

haastattelutilannetta merkittävästi. Haastatellessani kolmea Nkah -mikrolainaryhmän jäsen-

tä ryhmänä, he vastailivat nauhurin pyöriessä kysymyksiini ja kun yritin kysyä, olisiko heil-

lä mitään lisättävää, pudistelivat kaikki päätään. Kuitenkin samalla hetkellä, kun napsautin 

nauhurin pois päältä, sanoi yksi naisista, Caroline: ”Voimmeko nyt kysyä sinulta jotain?” ja 

he kertoivat, kuinka toivoivat, että Marttaliitto ja ACESF-CA muuttaisivat hanketta niin, 

että naisille tarjottaisiin ryhmälainoja toimenkuvan mukaan yksilölainojen sijaan. Ihmette-

lin, mikseivät he halunneet sanoa tätä nauhalle, varsinkin kun he pyysivät minua viemään 

sanaa eteenpäin, vaikka yritin muistuttaa, etten ole osa kumpaakaan järjestöä tai mitenkään 

hankkeeseen vaikuttavassa asemassa. (Kenttämuistiinpanot 9.2.2013.) 

 

Ranskankielisellä alueella sijaitsevassa Yaoundéssa tein haastattelut tulkin avulla. Tulk-

kinani toimi Yaoundéssa toimiva toimittaja Alimatu. Vaikka ymmärränkin ranskaa melko 

hyvin, halusin olla varma, että ymmärrän informanttejani oikein. Toki tulkin käytössä on 

omat ongelmansa, mutta ymmärrän kieltä sen verran hyvin, että olen voinut tarkistaa nau-
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halta, kuinka hyvin tulkkaus osuu yhteen haastateltavan ajatusten kanssa. Tulkin läsnäolo 

vaikuttaa toki aina haastattelutilanteeseen ja Yaoundéssa pääinformantikseni muodostuikin 

Justine, jonka kanssa pystyimme kommunikoimaan englanniksi ilman tulkkia. Englannin-

kielisellä alueella sijaitsevassa Bamendan kaupungissa tekemäni haastattelut sujuivat eng-

lanniksi, ilman tulkkia. Haastatteluja tuli yhteensä 17, joista 9 oli Yaoundéssa asuvien 

hankkeeseen päässeiden naisten kanssa2. Nuorin haastattelemani edunsaaja oli 32-vuotias ja 

vanhin 64-vuotias, mikä kuvastaa myös hankkeen naisten ikäskaalaa. Yaoundéssa haastat-

telut olivat yksilöhaastatteluita, kun taas Bamendassa kaksi haastattelua oli pienryhmissä 

(2–3 informanttia). Yaoundéssa tehdyissä haastatteluissa on otettava huomioon, että mu-

kanani oli yleensä aina vähintään yksi ACESF-CA:n työntekijä, sillä naiset asuivat 

Yaoundén eri kaupunginosissa, yleensä slummimaisilla lähiöalueilla. En halunnut, että nai-

set joutuvat matkustamaan ACESF-CA:n toimistolle haastatteluihin, vaan halusin mennä 

itse heidän luokseen. Tämä ei olisi onnistunut ilman järjestön henkilökuntaa, joilla joskus 

oli tarkka tieto naisten asumispaikasta, joskus ei. Lisäksi Yaoundéssa ei ole julkista liiken-

nettä, vaan liikkuminen paikasta toiseen tapahtuu ryhmätakseilla. Kadun varrelta huudetaan 

ohiajaville takseille, minne ollaan menossa ja kyytiin päästään, jos muut matkustajat ovat 

menossa samaan suuntaan. Kyydistä jäädään pois korttelin tarkkuudella, jolloin on tärkeää 

osata oikeaan osoitteeseen kävelemällä.  

 

Pienemmässä Bamendassa puolestaan liikkuminen oli hektistä Yaoundéa helpompaa. Sain 

toki apua bamendalaisilta järjestön kouluttajilta naisten löytämiseen, haastatteluiden ja ta-

paamisten järjestämiseen, mutta haastatteluiden tekeminen ja naisiin tutustuminen oli pal-

jon itsenäisempää ilman kielimuuria. Myös edunsaajien suhtautuminen minuun tuntui vaih-

televan pääkaupungin ja Bamendan välillä. Yaoundéssa naiset tuntuivat olevan vaikeammin 

tavoitettavissa, kun taas Bamendassa kaikki tahtoivat päästä tapaamaan minua. Bamendassa 

haastattelin lisäksi vertailun vuoksi erästä hankkeeseen osallistuneen naisen naapuria, joka 

oli nuori äiti ja pyöritti tien sivussa pientä ruokakojua, niin kuin myös monet hankkeeseen 

osallistuneista naisista. Alun perin tarkoituksenani oli haastatella myös mahdollisesti hank-

                                                
2 Tässä tutkielmassa käyttämäni haastattelut on eriteltynä liitteessä 1, vaikka jokainen tekemäni haastattelu ja 

kohtaaminen on varmasti tavalla tai toisella vaikuttanut näkemyksiini. 
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keeseen osallistuneiden naisten miehiä, saadakseni myös heidän näkökantansa, mutta tämä 

ei kuitenkaan koskaan toteutunut. Tapasin naiset aina päiväaikaan, joko heidän kotonaan tai 

heidän myyntipisteellään, jolloin miehet eivät olleet paikalla. Suuri osa haastattelemistani 

naisista oli myös yksinhuoltajia, joka on otettava huomioon tutkimuksessani. On myös 

huomioitava, että itse hankekin valitsi nimenomaan naisia edunsaajikseen ja kriteereinä 

olivat taloudellisesti vaikeat elinolosuhteet, joka usein saattoi tarkoittaa miehen tulojen 

puuttumista kotitaloudesta. 

 

Tapaamani naiset olivat suurelta osin kristittyjä, monet kertoivat esimerkiksi aloittavansa 

aamunsa kiittämällä jumalaa tai asia tuli muuten esiin keskusteluissa. Osa kertoi käyneensä 

myös korkeakoulua, mutta suurin osa naisista oli kouluttamattomia. Tilastollisesti Kame-

runissa on esimerkiksi vuonna 2010 ollut noin 64,8 prosenttia naisista lukutaidollisia (CIA 

the World Factbook 2015). Monet Yaoundéssa nykyisin asuvista naisista kertoivat käyvän-

sä Yaoundén ulkopuolella omassa kylässään vierailuilla, jolloin he eivät välttämättä ole 

syntyneet Yaoundéssa. Yaoundé onkin noin 2,93 miljoonan asukkaan kaupunki, jonka vä-

estömäärä kasvaa jatkuvasti (CIA the World Factbook 2015). Urbanisaation kiihtyessä, 

esimerkiksi veden jakoa on jouduttu rajoittamaan niin, että vesihanan omaavissa kotitalo-

uksissa toiset korttelit saavat vettä maanantaista keskiviikkoon ja toiset taas torstaista sun-

nuntaihin. Muina aikoina ja lähiöissä, joissa ei ole vesihanoja kotona, vesi ostetaan alueen 

kaivoista, mikäli ei omisteta omaa kaivoa. Myös Bamendassa kysellessäni esimerkiksi nais-

ten valmistamista perinteisistä ruoista, vaihtelivat naisten vastaukset jonkin verran heidän 

taustansa mukaan. Monet kertoivat olevansa Bamendan alueelta mutta eri kylistä, joissa oli 

myös omat perinneruokansa. Kamerunissa onkin suuri kulttuurien ja etnisten ryhmien kirjo, 

jotka kuuluvat noin 24:ään eri afrikkalaiseen kieliryhmään (CIA the World Factbook 2015). 

Hankkeessa tämä on pyritty huomioimaan niin, että hankkeen kohdekaupungit ovat Kame-

runin eri osissa ja kouluttajina toimii myös kohdealueiden muiden etnisten kielien osaajia.
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1.3 Antropologin eri roolit ja muita kenttätyöhön vaikuttaneita tekijöitä 

Tutkimussuunnitelmani oli alun perin tutkia naisten terveys- ja ravitsemuskäsityksiä Ba-

mendan alueella Kamerunissa ja sitä, kuinka nämä käsitykset vaikuttavat Marttaliiton ja 

ACESF-CA:n kehityshankkeeseen, jossa vähäosaisille naisille annetaan ravitsemus- ja yrit-

täjyyskoulutuksia. Tarkoituksena oli tutkia myös, kuinka hankkeen tarjoamat ravitsemuk-

selliset tiedot ja taidot sopivat paikalliseen kontekstiin ja ajatusmaailmaan sekä mahdolli-

sesti kuinka hankkeen tarjoama informaatio voimaannuttaa naisia ja muuttaa heidän käsi-

tyksiään ravitsemuksesta ja terveydestä. Kuitenkin kenttätyön aikana kävi selväksi, että 

vaikka naisille on tärkeää ruokkia perheensä hyvin, nähtiin yrittäjyyskoulutus, mikrolainat 

ja naisten tulot konkreettisena välineenä siihen. Ilman rahaa ravitsemustiedon nähtiin usein 

jäävän vain tiedon tasolle. Esimerkiksi Marie-Louisen kodinhoitaja ja pienruoka-aineiden 

markkinamyyjä Alice ilmaisi asian näin kysyessäni, kumpi on hänen mielestään tärkeämpi, 

ravitsemuskoulutus vai yrittäjyyskoulutus: 

Vaikka projekti olisi vain yrittäjyysprojekti, se olisi hyvä, sillä ravitsemus on ensim-
mäinen asia, mitä tehdä perheessä, kaikkien ruokkiminen joka päivä. Joten, jos pro-
jekti olisi vain yrittäjyyteen liittyvä, se olisi hyvä, koska raha, jonka tienaamme yrit-
täjyydellä auttaa ruokkimaan perheen, mutta ero on siinä, että tämä ruokkiminen ei 
välttämättä seuraisi sääntöjä, tasapainoisen ruokavalion periaatetta. 3  (Haastattelu 
18.1.2013.) 

 

Alice itse ansaitsi kodinhoitajan työn lisäksi lisätuloja kolmelle lapselleen ja yhdelle lap-

senlapselleen myymällä kuivalla kaudella kassavakääreitä4 ja muulloin esimerkiksi kasvik-

sia, jauhobanaaneja ja appelsiinejä. Saatuani samankaltaisia vastauksia muiltakin tapaamil-

tani naisilta ja pohdittuani asiaa sekä kentällä ja etenkin palattuani aineiston kanssa, päätin 

muuttaa fokustani ravitsemuksesta naisten pienyrittäjyyteen. Tämän muutoksen seuraukse-

na relevantin aineiston määrä pieneni jonkin verran keskityttyäni itse kentällä enemmän 

nimenomaan hankkeen ravitsemukselliseen puoleen. Toisaalta myös se, että pääsin seuraa-

maan nimenomaan yrittäjyyskoulutusta ravitsemuskoulutuksen sijaan, vaikutti fokuksen 

                                                
3 Haastattelu muutettu tulkin puheesta ensimmäiseen persoonamuotoon. 
4 Batong de manioc tai bobolo on lehteen käärittyä tiivistä kassavasta valmistettua massaa. 
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siirtoon. Ollessani Kamerunissa, järjestettiin tuolloin viimeiseksi sovitut ravitsemus- ja yrit-

täjyyskoulutukset Yaoundéssa. Valitettavasti sain kuulla tästä vasta pari päivää ennen kuin 

olin jo lähdössä Bamendaan, joten en päässyt seuraamaan itse ravitsemuskoulutusta, mikä 

harmitti suuresti. Palatessani Bamendasta oli kuitenkin tulossa vielä yksi yrittäjyyskoulutus, 

jota pääsin seuraamaan. Koulutukseen osallistuminen on tärkeä osa aineistoani, sillä se ei 

ole riippuvainen haastatteluista, joiden koin olevan suurimmaksi osaksi melko pintapuoli-

sia. Koen myös, että naisten toimeentulon ja pienyrittäjyyden tukeminen on tällä hetkellä 

kehitysagendalla niin ajankohtaista, että en halunnut menettää tilaisuutta käsitellä näin rele-

vanttia aihetta. 

 

Toinen kentällä muuttunut suunnitelma oli itse kenttätyön sijainti. Tarkoitukseni oli siirtyä 

melko nopeasti ranskankielisestä Yaoundésta englanninkieliseen Bamendan kaupunkiin ja 

sen alueelle tekemään kenttätyötäni lähinnä kielitaitoni takia. Kuitenkin tavattuani ACESF-

CA:n puheenjohtajan Marie-Louise Wandjin, joka pyöritti järjestön toimintaa Yaoundéssa 

oman päivätyönsä ohessa, halusi hän minun olevan hänen vieraanaan pääkaupungissa, jossa  

järjestön toimisto myös sijaitsi. Näin ollen olin vain kolme viikkoa ajastani Kamerunissa 

Bamendassa ja noin kahdeksan viikkoa Yaoundéssa. Kieliongelmien lisäksi Yaoundéen 

sijoittuminen suurimmaksi osaksi aikaa tarkoitti myös sitä, että olin hyvin riippuvainen 

Marie-Louisesta ainoana kontaktinani esimerkiksi miljoonakaupungissa liikkumisessa. Ma-

rie-Louise harmitteli kovasti, että iltamme kuluivat ranskalaisten televisiovisojen parissa, 

kun taas itse olin tyytyväinen siitä, että sain olla iltaisin vain heidän kanssaan kotona. Koin 

jo päiväsaikaan tarpeeksi haastetta ihmisten keskuudessa liikkumisessa ja kommunikoin-

nissa vieraassa ja ranskankielisessä ympäristössä. Iltaisin ei muutenkaan ollut turvallista 

liikkua ulkona pimeällä, enkä mielelläni riskeerannut siinä. En myöskään halunnut kuormit-

taa Marie-Louisea hakemaan minua eri paikoista, kun takseilla ei ollut enää turvallista liik-

kua. Tämä aiheutti 24-vuotiaana, itsenäistyneenä aikuisena naisena jonkinnäköisen identi-

teettikriisin, sillä koin taantuneeni 10 vuotta, takaisin vanhemmista riippuvaiseksi teinity-

töksi. Asuessani Bamendassa perheessä, jossa kotona asuivat myös minua vuoden ja kaksi 

vuotta nuoremmat siskokset, Estelle ja Gisele, minuun viitattiin myös aina perheen pienim-

pänä. Kun huomautin olevani itse asiassa vanhin tytöistä, totesi nuorin kotona olevista sis-

koksista, Gisele, että nuorinhan on aina viimeiseksi perheeseen tullut, eli tässä tilanteessa 
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minä. Kahden viikon aikana, jonka asuin perheessä, huomasin roolini myös vaihtuvan vie-

raasta yhdeksi tyttäristä, jolla oli myös omat vastuunsa perheessä, kuten arvovaltaisten vie-

raiden käsien pesuveden tarjoaminen ennen ateriaa. 

 

Toiminta järjestön ja erityisesti sen puheenjohtajan Marie-Louisen kanssa osoittautui paljon 

intensiivisemmäksi kuin mitä olin ajatellut. Ensinnäkin asuin suurimman osan kenttätyös-

täni Yaoundéssa Marie-Louisen ja hänen miehensä Clauden luona, jolloin välillemme 

muodostui tutkijan ja informantin suhteen sijaan enemmänkin äiti-tytär tyyppinen roolija-

ko. Tämä aiheutti myös omat ongelmansa, sillä aika ajoin oloni oli kuin toisen kotiin solut-

tautuneella vakoojalla, vaikka olin yrittänyt olla mahdollisimman avoin tutkimuksellisista 

tarkoitusperistäni sekä jo ennen saapumistani että myös jatkuvasti paikan päällä. Marie-

Louisen luona oli ennenkin majoittunut Ranskasta saapuneita harjoittelijoita ja luulenkin, 

että hämmennystä saattoi järjestön työntekijöille aiheuttaa se, etten ollut tekemässä 

ACESF-CA:lle enkä Marttaliitolle tutkimusta tai raporttia vaan riippumatonta tutkielmaa 

Helsingin yliopistolle. Olin myös tuskallisen tietoinen antropologisen keskustelun kriittises-

tä näkökulmasta kehityspyrkimyksiin, samaan aikaan kun arvostin suuresti Marie-Louisen 

ja muiden omistautumista vähäosaisten naisten auttamiselle elämäntehtävänään. Koin näin 

hyvin vahvasti asemani tavallaan sisällä perheessä ja uudessa sosiaalisessa ympäristössäni 

ja tavallaan sen ulkopuolella, mikä onkin mielestäni etnografisen kenttätyön haaste ja vah-

vuus samaan aikaan.  Lisäksi tarkoituksenani oli alun perin viettää aikaa englanninkielisen 

Bamendan alueella hankkeeseen osallistuneiden naisten parissa, käyttäen metodina osallis-

tuvaa havainnointia pidemmällä aikavälillä.  Todellisuus etenkin Yaoundéssa oli kuitenkin 

järjestön työntekijöiden tiukkaan aikatauluttamia haastatteluja, järjestön työntekijöiden läs-

nä ollessa ja välillä jopa sekaantuessa haastatteluihin.  

 

Näistä syistä totesinkin melko nopeasti, että en voi pitää fokuksenani hankkeen edunsaajien 

ravitsemuskoulutuksen jälkeen mahdollisesti muuttuneita ravitsemuskäsityksiä ja ruoanlait-

tokäytäntöjä niin kuin olin ajatellut, sillä haastattelutilanteissa tuntui, että minulle usein 

kerrottiin se, minkä oletettiin minun haluavan kuulla. Yritin pyristellä eroon siitä, että mi-

nut yhdistetään ACESF-CA:n tai Marttaliittoon, mutta se olisi vaatinut loppujen lopuksi 

paljon pidemmän kenttätyön ja aidon tutustumisen naisiin, mihin minulla ei noin kolme 
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kuukautta kestäneen kenttätyön aikana ollut valitettavasti mahdollisuutta. Koen siis op-

pineeni kenttätyöni aikana enemmän hankkeen ideologiasta, sillä olin tiiviimmin tekemisis-

sä järjestön edustajien kanssa kuin hankkeeseen osallistuneiden naisten. Marie-Louise 

osoittautui melko nopeasti olevan Kamerunissa hanketta pyörittävä voima, ja juttelimme 

usein iltaisin hankkeesta; strategioista, joita on otettu käyttöön tai hylätty sekä minkälaisia 

jännitteitä järjestö on hankkeen ja naisten kanssa kohdannut. Marie-Louise voidaankin näh-

dä henkilönä, jota Hammersley ja Atkinston kutsuvat portinvartijaksi koko kenttätyölleni 

ACESF-CA:n parissa, sillä hän päätti saanko tulla seuraamaan hanketta ja hän oli myös 

luonnollisesti hyvin isossa roolissa siinä, millaisen kuvan järjestöstä ja sen toiminnasta sain 

(Hammersley & Atkinson 2007, 51). 

 

Yaoundéssa toimistolla oli totuttu ranskalaisiin harjoittelijoihin, joita tulee noin kerran pari 

vuodessa ACESF-CA:lle suorittamaan kotitaloustieteilijöille kuuluvaa harjoittelua. Ihme-

tystä herätti se, että olin yksin, sillä yleensä harjoittelijat tulevat pareittain ja myös lukion 

lyhyen kielimäärän ranskani tuli yllätyksenä järjestön työntekijöille, jotka eivät itse puhu-

neet juuri englantia. Muutenkin erotuin Yaoundén katukuvassa yksinäisenä nuorena val-

koihoisena naisena ja sain jonkin verran naispuoleista valkoihoista tarkoittavaa ”La blan-

che!” -huutelua osakseni. Bamendassa puolestaan asuessani perheessä oloni oli kuin vaihto-

oppilaana, sillä perhe ei sinänsä liittynyt kenttätyöhöni, vaikka he olivatkin bamendalaisen 

kouluttajan Elizabethin perhetuttuja. Aiheutin myös hämmennystä liikkuessani yhdessä 

paikallisten siskojeni tai ystäväni Cyrilin kanssa, joka oli myös Elizabethin poika ja luvan-

nut pitää minulle seuraa ja näyttää paikkoja. Ollessani mototaksin, eli paikallisen moottori-

pyörätaksin kyydissä kolmisin paikallisten siskojeni kanssa, meille naurettiin ja huudettiin: 

”Laskekaa se valkoinen alas!”.  

 

Eräänä päivänä odottaessani Bamendan toista kouluttajaa Teresiaa hänen toimistonsa edes-

sä, näin aiemmin haastattelemani edunsaajan pystyttävän kojuaan kadun varteen ja menin 

juttelemaan hänen kanssaan. Kävi ilmi, että hän oli menossa vielä torille ostamaan lisää 

appelsiineja myyntiin, joten tarjouduin jäämään vahtimaan kojua siksi aikaa ja kysyin maa-

pähkinöiden hinnan valmiiksi, mikäli ostajia tulisi. Istuin kojun takana valmiina myymään 

hänen maapähkinöitään ohikulkijoiden hämmentyessä ilmiselvästi toiminnastani ja monet 
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räjähtivät nauruun nähdessään minut ja huusivat: ”Myytkö sinä todella maapähkinöitä?”. 

Valitettavasti kukaan ei kuitenkaan tullut ostamaan, vaikka lupasin hyvän hinnan. Eri iden-

titeettien neuvotteluun kentällä vaikuttaakin suuresti myös tutkijan ominaispiirteet kuten 

sukupuoli, ikä sekä etninen tausta ja nämä vaikuttavat kentällä syntyviin ihmissuhteisiin ja 

tutkittavien ihmisten käsityksiin väistämättä (Hammersley & Atkinson 2007, 73).  Oli myös 

aika-ajoin henkisesti hyvinkin raskasta erottua jatkuvasti joukosta. Erottuessani kaupunkien 

katukuvassa, sain paljon huomiota osakseni liikkuessani kaduilla ja tämä kävi erittäin ras-

kaaksi. Pidän siitä, että kun liikun esimerkiksi kotikaupunkini Helsingin kaduilla, voin vain 

kääntää kasvot maahan ja hukkua ihmisjoukkoon. 

 

Kentällä minut yllätti myös se, kuinka haastavaa naisia oli saada kiinni. Järjestön työnteki-

jöiden aikatauluttamat ja sopimat haastattelut eivät juuri koskaan onnistuneet sovitusti. Nai-

set eivät usein olleet sovitussa tapaamispaikassa kotonaan tai työpisteellään, eikä heitä saa-

tu puhelimitse kiinni. Tämä johtui varmastikin heidän kiireisestä ja moneen eri paikkaan 

sidotusta aikataulustaan, mutta se aiheutti myös paljon turhautumista. Kamerunissa tuntui 

muutenkin juoksevan niin sanottu ”afrikkalainen aika”, jolloin kaikki sovitut tapaamiset 

alkoivat todellisuudessa pari tuntia sovitusta, mikä oli suomalaiselle aikatauluvelvolliselle 

hyvin selvä kulttuuriero. Osallistuin esimerkiksi Bamendan toisen mikrolainaryhmän, 

Nkah-ryhmän, kokoukseen heidän pyynnöstään, jossa oli tarkoitus kerätä edunsaajilta vii-

koittainen lainan palautussumma. Ryhmään kuului noin 20 henkilöä ja kolme ilmestyi pai-

kalle. Kävi ilmi, että seuraava maanantai oli nuorten päivä, joka on suuri myyntipäivä nai-

sille. Oli lauantai, joten muut naiset olivat täyttämässä varastojaan markkinoilla, jotka eivät 

olisi seuraavana päivänä olleet auki. Naisten poissaololle oli siis luonnollinen selitys, mitä 

minulle ei vain etukäteen ollut kerrottu. Koska kokouksen seuraaminen ei tästä syystä on-

nistunut, mutta olin jo tullut paikalle, tein näiden kolmen paikalla olleen naisen kanssa kui-

tenkin ryhmähaastattelun. Tästä kokouksesta minun oli tarkoitus mennä suoraan Bamendan 

toisen mikrolainaryhmän, Boni-ryhmän, kokoukseen, mutta ryhmästä en saanut kiinni ke-

tään paikalla olijaa todennäköisesti samasta syystä. Myös Marie-Louise kertoi, että naisten 

epäsäännöllisyys toiminnassaan aiheuttaa heidän kanssaan toimivalle ACESF-CA:lle on-

gelmia, sillä mikään ei välttämättä sido naisia esimerkiksi yhteen puhelinnumeroon tai yh-

teen toimipaikkaan, mistä heidät aina tavoittaisi. 
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1.4 Tutkielman rakenne 

Olen tässä johdantoluvussa esitellyt lyhyesti tutkielmani tutkimuskysymyksiä, joita käsitte-

len myöhemmissä luvuissa eri näkökulmien kautta sekä etnografisen kenttätyön metodeja ja 

haasteita. Luvussa kaksi pyrin tutustuttamaan lukijan siihen tutkimukselliseen taustaan ja 

paikalliseen kontekstiin, johon oma tutkielmani kytkeytyy. Luvussa kolme puolestaan esit-

telen niitä antropologisia teoreettisia keskusteluja, joista oman näkemykseni viitekehys ra-

kentuu. Tärkeimpinä näistä ovat antropologinen keskustelu globaaleista voimista, kuten 

kehityksestä ja uusliberaalista globalisaatiosta sekä klassinen feministinen keskustelu nais-

ten asemasta, joka on vaikuttanut sekä kehitysajatteluun että feministiseen kehityskritiik-

kiin. Luvuissa neljä, viisi ja kuusi käsittelen omaa etnografista aineistoani ajankohtaisten 

tärkeitä näkökulmia tarjoavien tutkimuksien kautta.  

 

Luvussa neljä tarkastelen erityisesti sitä, kuinka kehitysajattelussa on historiallisesti kehit-

tynyt näkemys naisten taloudellisesta roolista ja kuinka globaalien taloudellisten voimien 

aiheuttamat muutokset Kamerunissa ovat vaikuttaneet naisten taloudellisen roolin merki-

tykseen kotitalouksille. Pyrin myös tutkimaan, mikä on seuraamani kehityshankkeen asema 

tässä näissä konteksteissa. Luvussa viisi esitän, kuinka äitiyden on nähty linkittyvän naisten 

taloudelliseen rooliin ja tutkin myös sitä, miten seuraamani hanke sijoittuu tässä keskuste-

lussa. Esitän myös, kuinka Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston lainaehtoi-

na toteutettujen uusliberaalien rakenteellisten sopeuttamisohjelmien on nähty tehostavan 

naisten roolia perheen huoltajana niin ruoan kuin käteisenkin suhteen. Luvussa kuusi käsit-

telen kenttätyössäni hankkeen parissa seuraamaani yrittäjyyskoulutusta ja pohdin niitä uus-

liberaaleja järkeistyksiä, joita koulutuksessa ja naisten liiketoimien valmennuksessa voi-

daan nähdä.  
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2 Kamerunin konteksti 

Kamerunia kutsutaan usein Afrikaksi miniatyyrikoossa sen maantieteellisen, etnisen ja siten 

myös kulttuurillisen ja kielellisen moninaisuuden vuoksi. Tämän Keski-Afrikkaan lasketta-

van maan naapureita ovat Nigeria, Tsad, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, Gabon ja Guinea. 

Kamerun on ollut peräti kolmen siirtomaavallan alainen: Saksan, Ranskan ja Iso-

Britannian. Esikoloniaalisella ajalla alueella oli lukuisia kansakuntia tai poliittisia kokonai-

suuksia, joista jokainen edusti omaa kulttuuriaan, historiaansa, poliittista järjestelmää ja 

talouttaan. Globaaleja yhteyksiä Kamerunilla oli jo ennen siirtomaavaltaa, sillä Kamerunin 

rannikolta käytiin orja- ja tuotekauppaa Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä ja lähetys-

saarnaajat olivat myös saapuneet alueelle. (DeLancey 1989, 2–7.) Siirtomaa-ajan päättymi-

sen jälkeen esimerkiksi uusliberaalin globalisaation on nähty edustavan länsimaisen impe-

rialismin uusinta aaltoa (ks. esim. Ferguson 2010, 169). Esittelen tässä luvussa lyhyesti 

Kamerunin kontekstia lyhyesti keskittyen historiallisesti niihin taloudellisiin muutoksiin, 

joiden on nähty vaikuttaneen merkittävästi naisten töihin ja rooleihin Kamerunissa. Käsitte-

len tätä Afrikassa ja Kamerunissa tehtyjen tutkimuksien kautta, jotka käsittelevät naisten 

sosioekonomista asemaa ja globaalien voimien kuten taloudellisten muutosten ja kehitys-

agendan suhdetta tähän. Tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys siitä tutkimuksellisesta 

taustasta ja paikallisesta kontekstista, johon oma tutkielmani kytkeytyy. 

2.1 Aikaisempi tutkimus kotitaloudesta ja naisten rooleista  

Naisten sosioekonomiseen asemaan Kamerunissa ovat vaikuttaneet sekä perinteiset että 

kolonialisaation ja globalisaation prosessien kautta kulkeutuneet sukupuoli-ideologiat ja 

sukupuolistereotypiat. Suurin osa antropologisesta keskustelusta, joka liittyy globaalien 

voimien kuten kapitalismin, modernisaation ja kehityksen vaikutuksista afrikkalaisten nais-

ten rooleihin kotitaloudessa ja sen ulkopuolella, on käsitellyt maaseutua. Etenkin naisten 

töiden tehostuminen omavaraisviljelyssä miesten siirtyessä rahakasvien viljelyyn sekä 

miesten siirtolaisuuden aiheuttama lisääntynyt työtaakka ovat olleet klassisia tutkimuskoh-

teita. Oman tutkimukseni kannalta tämä keskustelu on luonut pohjaa sille, kuinka kotitalous 

on nähty oleellisena sekä naisten rooleissa että töissä.  Naisten lisääntyneen pienkaupan-
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käynnin on myös nähty olevan vahva todiste siitä, kuinka kapitalistinen talous on ottanut 

heidät haltuunsa (ks. esim. Robertson 1997, 280). Naisten pienkaupankäynnin tutkimusten 

merkitys kumpuaa erityisesti siitä, että käydessään kauppaa markkinoilla, naisten voidaan 

katsoa sijoittuvan kotitaloustyön ja laajemman talouden risteykseen. Esittelen lyhyesti näitä 

tutkimuksia, sillä ne tarjoavat tärkeää näkökulmaa siihen, kuinka keskeinen kotitalouden 

käsite on ollut tutkittaessa naisten rooleja Afrikassa. Kotitalous onkin keskiössä myös seu-

raamassani hankkeessa, kuten tulen myöhemmin osoittamaan.  

 

Niara Sudarkasan mukaan länsimaiset käsitykset kahtiajaosta kotitalouden ja julkisen ja 

naisten ja miesten hierarkkisten roolien välillä ovat vääristäneet afrikkalaisista yhteisöistä 

annettua kuvaa. Sudarkasa toteaa, että naiset Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, islamisti-

sia alueita lukuun ottamatta, olivat myös esikoloniaalisena aikana näkyvästi korkeissa ase-

missa verrattuna muihin osiin maailmaa. Sudarkasan mukaan afrikkalaiset naiset olivat 

myös miltei poikkeuksetta mukana yhteiskuntiensa taloudellisessa elämässä maanviljelys-

töiden, kaupankäynnin tai käsityötuotannon kautta. Kuitenkin useimmat etnografit kuvaili-

vat miesten statusten olevan naisia parempia jo ennen varsinaisen naisten asema -

keskustelun leviämistä 1970-luvulla. Naiset kuvattiin etnografioissa kotiin ja kotitalouteen 

sidottuina, kun taas miesten kuvattiin nauttivan elämästä kodin ulkopuolella. Sudarkasan 

mukaan näissä etnografisissa kuvauksissa oli selvä vääristymä, sillä naiset olivat todelli-

suudessa sekä kotitalouden sisällä että sen ulkopuolella. Lisäksi naiset ja miehet kuvattiin 

kaikkialla hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, joka Sudarkasan mukaan oli myös länsimaisen 

sukupuoli-ideologian vääristelemä. (Sudarkasa 1989, 91–92.) 

 

Koska afrikkalaiset naiset ovat olleet maanviljelijöitä, kaupankävijöitä ja käsityötuottajia 

eri puolilla Afrikan maanosaa, ovat heidän taloudelliset roolinsa olleet samaan aikaan julki-

sia ja yksityisiä. Deborah Brycesonin mukaan länsimaisissa teollistuneissa yhteiskunnissa 

kotitaloudessa tapahtuva työ oli perinteisesti hyvin rajoitettua talouden- ja lastenhoitoon, 

joka heijasti kotitalouden funktiota kulutuksen ja uusintamisen yksikkönä. Tuottava työ 

tapahtui kodin ulkopuolella ja tällaista tuotantoa hallinnoivat markkinat. Brycesonin mu-

kaan esimerkiksi afrikkalaisessa maaseutukontekstissa tällainen kahtiajako on vääristävä, 

sillä kotitaloudet ovat niin tuotannon, kulutuksen kuin uusintamisenkin yksikköjä. Erityi-
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sesti naisten työ on usein omavaraisuuteen liittyvää, mutta sisältää myös tuotantoa, joka 

tähtää markkinoille, eivätkä naiset ole sidottuja kotitaloon. (Bryceson 1995, 209–210.)  

 

Jane Guyer katsoo afrikkalaisten naismaanviljelijöiden tarjonneen erityisesti 1970-luvun 

feministeille elävän esimerkin naisten voimakkaasta osallistumisesta tuottavaan talouteen ja 

mahdollisuudesta yhdistää lastenhoito itsenäiseen työhön. Naisten yhdistämisen kotitalou-

den piiriin kritisoitiin edustavan länsimaista historiaa jäljittelevää näkemystä.  

Guyer muistuttaa, että ymmärtääksemme erilaisia työnjakoja ja niiden muuttumista ajan 

myötä Afrikassa, täytyy myös naismaanviljelyksen malli nähdä yleistyksenä, joka on har-

haanjohtavasti fokusoitu. (Guyer 1991, 258.) Bryceson muistuttaa, että vaikka afrikkalaisil-

la naismaanviljelijöillä olisikin feministien ylistämää autonomiaa, vaikuttaa siihen heidän 

yhteisössä määritellyt roolinsa ja yhteisön sisäiset ihmissuhteet. Miehillä voidaan nähdä 

olevan etulyöntiasema valtion kanssa toimimisessa ja työhön ja hyödykemarkkinoihin osal-

listujina. Näin ollen naiset ovat valtion ja markkinoiden hallinnoimiin tuotannollisiin re-

sursseihin nähden systemaattisesti epäedullisessa asemassa. Naisten sitoutumisesta ruoan 

tuottamiseen kotitaloudelle on tullut Brycesonin mukaan rasite, kun taas miehet ovat vapai-

ta hyödyntämään myytävää satoa omiin tarkoituksiinsa. Myös valtion tuet ja maanviljelyk-

sien laajentaminen suunnataan miesten hallinnoimille verotettavat sadoille naisten omava-

raissatojen sijaan. (Bryceson 1995, 202.) Naisten onkin katsottu myös Kamerunissa olleen 

aina tärkeässä roolissa ruoaksi tarkoitettujen viljelykasvien tuotannossa ja vaikka heillä ei 

ole ollut maanomistusoikeutta, on heillä ollut oikeus viljelemäänsä omavaraissatoon. Naiset 

ovat myös voineet myydä tätä ylijäämäsatoa hankkiakseen pieniä kotitaloustarpeita (Kaber-

ry 2004 [1952].) 

2.2 Kapitalismin vaikutus naisten töihin  

Miriam Goheen seurasi omalla tutkimuksellaan 1980–1990-luvuilla Phyllis Kaberryn (2004 

[1952]) tekemää tutkimusta Kamerunin luoteisprovinssissa 1940-luvun nso-yhteisön nais-

ten sosioekonomisesta asemasta. Goheen huomasi sekä jatkuvuuksia että muutoksia verrat-

tuna Kaberryn tutkimukseen. Esimerkiksi markkinoiden intensifioituminen ja nso-yhteisön 

sulautuminen kapitalistiseen systeemiin toi mukanaan selkeitä muutoksia. Kuitenkin paikal-
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linen konteksti ja tavat, joilla kapitalistiset suhteet yhdistyvät, muotoutuvat merkittävästi 

alkuperäisten kulttuuristen järjestelmien mukaan. Naisten työ kytkeytyy Goheenin mukaan 

yhä ruoan viljelemiseen ja kotitalouden ruokkimiseen, kun taas miehet ovat palkkatöissä, 

kasvattavat kahvia ja työskentelevät yrittäjinä. (Goheen 1996, 3–4.) Naiset ovatkin Gohee-

nin mukaan kautta aikojen tukeneet miesten sijoituksia ja toimintaa kodin ulkopuolella kan-

tamalla vastuun ruoan tuotannosta, kotitalouden ruokkimisesta ja lasten tuottamisesta, mikä 

puolestaan on symbolisen ja materiaalisen vaurauden perusta. (Goheen 1996, 8.) Goheenin 

mukaan sukupuoleen perustuvat eriarvoisuudet pahentuivat koloniaalisen vallan seuraukse-

na ja kasvoivat yhä itsenäistymisen jälkeen. Miehet kontrolloivat modernin valtion konteks-

tissa naisten elämää, mutta kantavat hyvin vähän tai eivät ollenkaan taloudellista vastuuta 

heistä. Tämän seurauksena kotitalouden varustaminen sekä uusintaminen jää kokonaan 

naisten työn varaan. (Goheen 1996, 184–185.)  

 

Miesten vaurauden keräämisen perusta on esimerkiksi nso-yhteisössä riippunut Goheenin 

mukaan aina naisten tuotannollisesta ja uusintavasta työstä. Vallitseva ideologia jatkaa yhä 

naisten yhdistämistä maanviljelykseen ja ruokaan ja huomioi myös sen, että naisilla on 

myös valtaa sekä velvollisuuksia ruoan tuottajina ja ihmisten uusintajina. Goheenin mukaan 

tämä ideologia on voimakas, juuri siksi ettei se ota huomioon muuttuvia konteksteja ja olo-

suhteita. Siirtomaavallan ja jälkikoloniaalisen valtion alla naisiin yhdistetyt velvollisuudet 

ja roolit tuotantoon ja uusintamiseen liittyen eivät ole Goheenin mukaan palvelleet naisten 

etuja. Vaikka naisten rooli tuotannossa ja uusintamisessa on yhä keskeinen tekijä kotitalo-

uksissa, on hyödykkeistäminen heikentänyt heidän kontrolliaan tarvittaviin resursseihin. 

Goheen näkee hallitsevan symbolisen viitekehyksen siirtyneen hävittämään sukupuolirooli-

en toisiaan täydentävyyttä sekä siirtomaavallan alla että jälkikoloniaalisessa valtiossa ja 

vaalivan miesten hegemonian uusia muotoja. Tämä muutos on Goheenin mukaan seurausta 

sekä tuotannollisten resurssien kaupallistamisesta että superstruktuurista, joka on uusintanut 

tuotannollisia eriarvoisuuksia. (Goheen 1996, 194.) Naisten onkin nähty ajautuvan pien-

hyödyketuotantoon tai pienimuotoiseen kaupankäyntiin täyttääkseen sekä henkilökohtaiset 

että perheen kulut kapitalismin alla (Moore 1988, 89). 
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Goheenin tutkimuksen mukaan 1980- ja 1990-luvuilla miesten ja naisten panosten rakenne 

kotitalouden budjettiin on samanlainen kuin Kaberryn tutkimuksen aikaan 1940-luvulla. 

Kuitenkin erona on Goheenin mukaan se, että aiemmin naiset kävivät harvoin kauppaa ja 

naisten tienaamiseen ja suurien rahasummien käsittelyyn liittyi tuolloin paljon ennakkoluu-

loja. Naiset, jotka kävivät kauppaa, antoivat tulonsa säännöllisesti miehilleen ja miesten 

katsottiin olevan vastuussa kaikista käteisostoksista. Goheenin tutkimuksen aikaan kuiten-

kin naisten kotitalouden velvollisuudet olivat laajentuneet kasvaneiden käteistulojen vaati-

muksien ja maaseudun elintason muutoksien seurauksena. Naiset valittivat nyt, että men-

neisyydessä miehet ostivat kotitalouden tarpeet, kuten palmuöljyn ja suolan, mutta nykyään 

naisten oletettiin ottavan vastuu näistä. Goheen toteaa myös, että Kaberryn tutkimukseen 

verrattuna käteistulojen vaatimukset sekä miehille että naisille ovat kasvaneet uusien kulu-

jen seurauksena, joita ovat esimerkiksi koulumaksut ja sairaanhoitokulut. (Goheen 1996, 

90.) Henrietta Moore toteaakin, että markkinat vaikuttavat olevan pääoman tuoma uusi sel-

viytymisstrategia, samaan aikaan kun sen vaikutukset heikentävät maanviljelyksen asemaa 

(Moore 1988, 90). 

 

Naisten tavanmukaiset velvollisuudet tarjota omavaraissatoa miehilleen ja lapsilleen voi-

daankin nähdä Kamerunissa laajentuneen velvoitteisiin tuottaa käteistä perheilleen 

(Mayoux 2001, 451). Köyhimmille naisille epävirallinen talous, eli virallisen sektorin ulko-

puolella tapahtuva pienimuotoinen hyödyketuotanto ja kaupankäynti, tarjoaa Mooren mu-

kaan minimimäärän käteistä, jota tarvitaan selviytymiseen urbaanissa taloudessa. Epäviral-

lisella sektorilla työskentelevät naiset osallistuvat kapitalistiseen talouteen tavalla, joka ei 

riipu jyrkästä kahtiajaosta kodin ja työpaikan välillä ja silti heidän täytyy kamppailla kotita-

louteen liittyvien töiden ja elannon tienaamisen välillä. (Moore 1988, 90–91.) Paul Nkwi 

toteaa puolestaan, että urbaanin Kamerunin muuttuessa hyvin nopeasti, ei naisten, eikä 

etenkään kotiäitien taloudellinen asema ole kuitenkaan muuttunut. Vaikka naiset osallistu-

vat yhä enemmän taloudelliseen tuotantoon, ei Nkwin mukaan heidän taloudellinen ase-

mansa ole parantunut yhtäläisesti. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että naisilla on hyvin 

vähän kontrollia tuotannon resursseihin. Nkwi toteaa, että Kamerunissa pyritäänkin laajen-

tamaan naisten taloudellisia rooleja ja heidän osallistumistaan kotimaan talouteen kehittä-

mällä ja rohkaisemalla kooperatiiveja ja pienimuotoista kotitalousteollisuutta. Maan hallitus 
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on tähän myös osallisena naisasiaministeriöiden, sosiaalihuollon ja kansanterveyslaitosten 

kautta. (Nkwi 1987, 319.) Epävirallisen sektorin pienimuotoinen kaupankäynti nähdään 

naisille toimivana vaihtoehtona lisätä kotitalouden tuloja ja jopa kotitaloutensa elättämiseen 

urbaanin elämän vaikeissa olosuhteissa. Jotkut näkevät siinä myös mahdollisuuksia pää-

oman kasvattamiselle, poliittiselle vaikutusvallalle ja taloudelliselle autonomialle. Tosiasia 

kuitenkin on, että kaupankäynti on riskialtista toimintaa ja vaikka jotkut pärjäävät hyvin, 

epäonnistuu suurin osa tai toimintaa jatketaan hyvin pienellä menestyksellä. (Moore 1988, 

92–93.)  

2.3 Rakenteellisten sopeuttamisohjelmien vaikutus kotitalouteen 

Kamerunin vaatimattomasta ja epävarmasta tilanteesta itsenäistymisen aikaan 1960-luvulla 

lähtenyt nopea talouskasvu pysähtyi vuosina 1986–1987, kun globaali talouslama iski myös 

Kameruniin ja muihin kehitysmaihin. Maan maksamattomat velat kasvoivat, kun valtion-

hallinnon palkkoja ei voitu maksaa ja useat hallituksen projektit jäivät kesken. Monet ul-

komaiset yritykset lähtivät maasta, mikä myös lisäsi työttömyyttä. Kamerunin hallitus ei 

kyennyt hillitsemään kriisiä ilman ulkopuolista apua. Saadakseen kolhiintuneen talouden 

takaisin kontrolliin, kääntyi hallitus Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin 

puoleen, jotka vaativat rakenteellisten sopeuttamisohjelmien käyttöönottoa. (Niger-Thomas 

2000, 13.) Rakenteellisten sopeuttamisohjelmien tarkoitus oli pelastaa Kamerunin heikke-

nevä talous määrittelemällä uudelleen valtion rooli, reformoimalla valtion hallinto ja reha-

bilitoimalla julkiset yritykset ja valtion omistamat yritykset tehokkuuden ja kasvun edistä-

miseksi (Fonchingong 1999, 73). 

 

Hallituksen täytyi rakenteellisten sopeuttamisohjelmien seurauksena korjata budjettia leik-

kaamalla kuluja elintärkeistä palveluista, jotka vaikuttivat erityisesti alemman tuloluokan 

ryhmien perustarpeisiin. Nämä leikkaukset vaikuttivat suuresti ensisijaisiin terveyspalve-

luihin ja koulutukseen. Työttömyydestä ja budjetin kiristyksestä tuli kriisin olennainen osa 

ja elintasosta tuli yhä heikompi. Koulumaksut jäivät maksamatta, lapset vedettiin pois kou-

luista ja tyytymättömyys järjestelmää ja valtiota kohtaan kasvoi. Hallitus ei pystynyt täyt-

tämään taloudellisia velvollisuuksiaan ja kansallinen velka kohosi korkeuksiin. Kompen-
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soidakseen tätä, määrättiin koulumaksut maksettavaksi ja kansalaisten oletettiin maksavan 

korkeita veroja ja koulumaksuja, joita he eivät aiemmin olleet tottuneet maksamaan. Vuon-

na 1994 kävi ilmi, että paikallinen valuutta, Keski-Afrikan frangi (FCFA) oli myös suuresti 

yliarvioitu. Devalvaatiota rohkaistiin sen perusteella, että se loisi lisää pelivaraa maanvilje-

lystuottajille ja kasvattaisi kotimaisten tuotteiden hintaa, joiden arvo siirtyisi automaattises-

ti tuottajille. Vuoden 1994 devalvaatio ei kuitenkaan osoittautunut tehokkaaksi ja maaseu-

dun sekä urbaaneiden alueiden väestöjen tulot jatkoivat heikentymistään. Hyödykkeiden 

hintaa ja tulotasoa ei saatu tasapainoon kun olennaisten hyödykkeiden hinnat kasvoivat ja 

tulotasot laskivat. (Niger-Thomas 2000, 16–17.) Lotsmart Fonjongin mukaan rakenteellis-

ten sopeuttamisohjelmien seuraukset olivat kamerunilaisille perheille sietämättömiä kantaa, 

sillä perheiden tulot laskivat samaan aikaan kun elinkustannukset nousivat. Jotta perheen 

tarpeet tulisi täytettyä, jakaantui elättäjän rooli sekä miehille että naisille ja epävirallisesta 

sektorista tuli pienkaupankävijänaisten kyllästämä heidän yrittäessään täydentää perheen 

tuloja. Tämä oli yllyke, joka vaati naisten kasvavaa osallistumista talouteen ja perheen hoi-

toon. (Fonjong 2002, 122.) 

 

Margaret Niger-Thomasin mukaan taloudellisen kriisin ja rakenteellisten sopeuttamisoh-

jelmien vaikutukset, ovatkin johtaneet suuriin yhteiskunnan vaikeuksiin Kamerunissa. Sa-

maan aikaan on kuitenkin ilmestynyt myös uusia ja luovia tuloja tuottavia aktiviteetteja 

sekä urbaaneilla että maaseudun alueilla. Niger-Thomas toteaa, että niin Luoteis-

Kamerunissa, kuin koko maassa ja maanosassa, ovat naiset osoittaneet suurta luovuutta 

käsitellessään kriisin ja rakenteellisten sopeuttamisohjelmien seurauksia. (Niger-Thomas 

2000, 1.) Nykyään myös miesten korkean työttömyyden takia naiset ovat usein elättäjän 

asemassa perheissä, joissa ennen voitiin luottaa miesten virallisen sektorin tuloihin. Linda 

Mayouxin mukaan 1990-luvulla rakenteellisten sopeuttamisohjelmien vaikutukset, maan-

omistuksen kasvava paine, miesten työttömyys ja nousseet elinkustannukset ovat yhdessä 

työntäneet yhä useammat naiset ja miehet kiihtyvän kilpailulliselle epäviralliselle sektorille. 

Yleisimpiä epävirallisen sektorin töitä Kamerunissakin ovat ruoan kauppaaminen, muu 

pienimuotoinen kaupankäynti ja mikroyritykset. (Mayoux 2001, 445.) Tulen esittelemään 

tätä tutkimukselleni oleellista kontekstia myös myöhemmissä luvuissa, sillä tärkeä näkö-
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kanta tutkimuksessani on, kuinka Kamerunin uusliberaali ympäristö on osaltaan kasvatta-

nut naisten velvollisuuksia ja vaikuttanut heidän rooleihinsa.  

2.4 Naisten mikrolainat ja mikroyrityskehitys osana uusliberaalia kehitysagendaa 

Kehityssuunnittelua Kamerunissa muovaavat globaalit uusliberaalit käsitykset ja niiden 

mukaiset toimintalinjat. Etenkin naisiin kohdistuvissa kehitysprojekteissa näkyy usein voi-

maantumisen ja itsensä toteuttamisen pyrkimykset, jotka voidaan liittää globaaliin uuslibe-

raaliin ideologiaan, jota esittelen tarkemmin analyysiluvuissa. Kamerunissa, kuten muual-

lakin, on syntynyt huomattava kiinnostus mikrorahoitusohjelmiin köyhyyden vähentämisen 

välineenä. Tämä sisältää myös kasvavan kiinnostuksen naisten mahdollisuuksiin käyttää 

mikrorahoituslähteitä osana laajempaa sukupuolikysymyksiin liittyvää agendaa niin paikal-

listen kansalaisjärjestöjen, lahjoittajajärjestöjen kuin kansainvälisten kansalaisjärjestöjenkin 

keskuudessa. Myös Marttaliiton ja ACESF-CA:n kehityshankkeen voidaan katsoa olevan 

aikansa tuote, sillä siinä yhdistyy valtavirran kehitysdiskurssin tämänhetkinen näkemys 

”oikeanlaisesta” kehitysprojektista, joka toimii ruohonjuuritasolla, ottaa naiset huomioon ja 

pyrkii naisten ja perheiden hyvinvointiin kapasiteetin kasvattamisen ja taloudellisen itseen-

sä turvautumisen kautta. 

 

Linda Mayouxin mukaan eri lahjoittajajärjestöt mainostavat mikrorahoitusohjelmia väli-

neenä, jolla köyhyyden vähentämisen ja voimaannuttamisen päämäärät sijoitetaan vallitse-

vaan markkinajohtoiseen kehitystavoitteeseen. Hän näkeekin mikrorahoitusohjelmien ole-

van tällä hetkellä niin sanotun taloudellisen omavaraisuuden paradigman (financial self-

sustainability paradigm) hallitsemia. Kyseisessä paradigmassa naisten osallistumista mikro-

lainaryhmiin tuetaan keinona lisätä taloudellista vakautta ja tämän oletetaan automaattisesti 

myös voimaannuttavan naisia. (Mayoux 2001, 435–436.) Mayouxin mukaan säästöjen ja 

lainan toimittamisen oletetaan edistävän yksilön taloudellisen voimaannuttamisen prosessia 

auttamalla naisia päättämään, kuinka säästöjä ja lainaa käytetään. Ensimmäinen oletus on, 

että naiset sijoittavat omaan taloudelliseen aktiviteettiinsa, joka on joko maanviljelystuotan-

toa tai mikroyritystoimintaa ja kasvattavat näin tulojaan, joita he voivat itse kontrolloida. 

Toinen oletus Mayouxin mukaan on, että naisten taloudellinen voimaantuminen johtaa sekä 
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heidän että heidän perheensä hyvinvoinnin kasvuun. Kolmanneksi, tämän taloudellisen 

voimaantumisen nähdään vapauttavan naiset neuvottelemaan uudelleen muutoksia suku-

puolisuhteissa, mikä puolestaan johtaa sosiaaliseen ja poliittiseen voimaantumiseen. 

(Mayoux 2001, 438–439.) 

 

Kamerunissa monet naisista ja miehistä kuuluvat jo laajalla skaalalla erinäisiin ryhmiin ja 

yhdistyksiin, joka saa yhteisöllisen mikrorahoitusmallin vaikuttamaan suosiolliselta. Erityi-

sesti 1950-luvun jälkeen näitä ryhmiä ovat olleet kiertävät säästö- ja lainaryhmät5, joita 

Kamerunin ranskankielisellä alueella kutsutaan nimellä tontine ja englanninkielisellä alu-

eella nimellä njangi. Näillä ryhmillä on ollut kasvava rooli säästöjen mobilisoimisessa kyli-

en tasolla käteistalouden kehityksen myötä. (Mayoux 2001, 440–443.) Fonjong toteaa, että 

1980-luvun lopulta alkaen on Kamerunissa ollut räjähdysmäinen kasvu myös mikrorahoi-

tusinstituutioissa. Fonjongin määritelmän mukaan nämä ovat instituutioita, jotka operoivat 

rahamarkkinoilla, joilla on paikalliset juuret ja joiden kohderyhmää ovat maaseudun ja ur-

baaneiden alueiden köyhät. Mikrorahoitusinstituutioiden kehitys liittyy Fonjongin mukaan 

läheisesti paikallisten rahamarkkinoiden muuttuvaan tilanteeseen, joka on aiheutunut glo-

baalista taloudellisesta kriisistä ja niistä toimenpiteistä, jotka kansainväliset rahoitusinsti-

tuutiot määrittelivät järjestelmän uudelleenrakentamiseksi. (Fonjong 2002, 122.)  

 

Mayoux toteaa, että hänen tutkimansa seitsemän eri mikrorahoitusohjelmaa Kamerunissa 

vahvistivat naisten velvollisuuksia kotitalouden kuluissa monin tavoin auttamatta heitä 

haastamaan eriarvoisia oikeuksia. Hänen mukaansa myös alueilla, joilla naiset olivat ilmoit-

taneet positiivisia muutoksia, oli myös syntynyt uusia huolia. Naisten saadessa lainaa, 

aviomiehet kokivat oman velvollisuutensa antaa rahaa ja paineen osallistua kotitalouteen 

vähentyneen. Mayoux katsoo, että naisten ottaessa lainaa, he velvoittavat itsensä myös lai-

nan takaisinmaksuun pienituloisista taloudellisista aktiviteeteistaan lisäten näin työtaak-

kaansa. Näin ollen miesten voidaan katsoa olevan perimmäisiä edunsaajia, sillä heidän ku-

lutustulonsa kasvavat. Mayouxin tutkimilla kamerunilaisilla naisilla oli suuria odotuksia 

                                                
5 Tunnettu kirjallisuudessa englanninkielisenä lyhenteenä ROSCA = Rotating Savings and Credit  

Associations. 
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lapsiensa ja lastenlastensa suhteen ja he myös maksoivat lasten koulumaksut. Mayoux nä-

kee huolestuttavana, kuinka monet naiset katsoivat, että on heidän tehtävänsä kantaa kotita-

louden kulujen taakka kokonaan itsellään aviomiestensä sijaan. (Mayoux 2001, 453.) Myös 

Nkwin mukaan hänen tutkimansa markkinanaiset Yaoundéssa hyväksyivät sen, että heillä 

oli tuplatyötaakka sekä vaimoina ja äiteinä että talouteen osallistumisessa. Nkwi toteaa, että 

naisten taloudelliset aktiviteetit kuten maanviljeleminen, myyminen pienillä iltamarkkinoil-

la ja palkaton perhetyö artesaaniperheissä, nähdään heidän naisrooliensa jatkeena. (Nkwi 

1987, 315.) Seuraamani hankkeen voidaankin nähdä tukevan nimenomaan tätä naisten uu-

sintavien roolien jatketta markkinoille. Myös markkinoilla tehtyjen tulojen oletetaan kul-

keutuvan naisten kautta kotitalouden käyttöön. Tarkastelenkin luvussa viisi tarkemmin sitä, 

kuinka naiset näkevät tuloja tuottavan roolinsa yhteyden perheen ja lasten hoitoon. 

2.5 Marttaliiton ja ACESF-CA:n kehityshanke 

Marttaliiton ja ACESF-CA:n hanke on suunnattu köyhien naisten elämänhallintaan kotita-

lous-, ravitsemus- ja yrittäjyyskoulutusten kautta. Hanke "Köyhien naisten oikeus omiin 

tuloihin ja ruokaturvaan" oli saanut myös kenttätöihin lähtiessäni ulkoministeriön osarahoi-

tuksen vuoteen 2014 asti. Teemoja koulutuksissa olivat muun muassa ruokaympyrä paikal-

lisista elintarvikkeista, lasten ja nuorten tarvitsema ravinto eri elämänvaiheissa, imeväisen 

turvallinen vieroitus ja ruokahygienia. ACESF-CA kerää myös tietoa markkinoilla siitä, 

mitkä ruoka-aineet ovat milloinkin sesongissa, tehdäkseen edunsaajilleen kalenterit, joista 

näkee mitä tuotetta saa milloinkin halvalla. Osa naisista valittiin myös yrittäjyyskoulutuk-

siin perustaakseen mikrolainan avulla kotitalousalan pienyrityksiä ja heistä taas osa sai 

myös mikrolainan pienyrityksen perustamiseksi. Koulutuksia oli kenttätyöni aikaan pidetty 

kolmessa kaupungissa: Bamendassa, Marouassa ja pääkaupungissa Yaoundéssa. Tietoni 

hankkeesta perustuvat pitkälti keskusteluihini Marie-Louisen kanssa ja kenttämuistiin-

panoihini, mutta myös Marttaliiton ja ACESF-CA:n kotisivuihin ja muuhun saamaani jär-

jestömateriaaliin.  
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Kuva 1. Kamerunin kartta, jossa on merkittynä Kamerunin 

suurimmat kaupungit mukaan lukien kenttätyökohteet 

Yaoundé keskiprovinssissa ja Bamenda luoteisosassa sekä 

hankkeen kolmas kohdekaupunki Maroua pohjoisessa. 

(CIA the World Factbook 2015.) 

 

Marttaliitto on yli satavuotias suomalainen kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, 

jonka tavoitteena on edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta 

(Marttaliitto 2015b). Kamerunilainen järjestö ACESF-CA on puolestaan kotitalousneuvoji-

en ja -opettajien järjestö, jolla on myös aiempaa kokemusta ravitsemuskoulutuksista ja yrit-

täjyyskoulutuksista eri kansainvälisten toimijoiden kanssa yhteistyössä (ACESF-CA 2015). 

Marie-Louise Wandji on järjestön puheenjohtaja ja ollut myös perustamassa järjestöä 

vuonna 1992. Hän kertoi opiskelleensa Ranskassa kotitaloustiedettä, mutta palanneensa 

sittemmin Kameruniin halusta osallistua maansa kehittämiseen ja naisten aseman paranta-

miseen. Voidaan sanoa, että Marie-Louise on se henkilö, joka pyörittää hanketta Kameru-

nin päässä. Marie-Louisen mukaan yhteistyö Marttaliiton kanssa alkoi vuonna 2011, kun 

Marttaliitto julkaisi kansainvälisen kotitalousalan liiton kautta tarjouksen yhteistyöstä kehi-
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tyshankkeessa, joka yhdistäisi ravitsemuskoulutusta ja yrittäjyyttä. ACESF-CA haki tätä, 

sillä heillä oli kokemusta kummastakin ja näin he saivat hankkeen rahoituksen ja Marttalii-

ton yhteistyökumppanikseen.  

 

Taulukko 1. Marttaliiton ja ACESF-CA:n lyhyt esittely. Poiminnat on tehty Marttaliiton ja ACESF-

CA:n kotisivujen perusteella (Marttaliitto 2015b ja ACESF-CA 2015). 

Marttaliitto ACESF-CA 

Suomalainen kansalaisjärjestö. Kamerunilainen kotitalousneuvojien ja -
opettajien järjestö. 
 

Missiona on kotien ja perheiden hyvin-
voinnin edistäminen ja arjen hallinta. 

Missiona on edistää sosiaali- ja kotitalous-
tieteitä, järjestön jäsenien ammatillista kehi-
tystä sekä etenkin haavoittuvassa asemassa 
olevien yksilöiden ja perheiden hyvinvoin-
tia. 

ACESF-CA:n jäsenet, jotka toimivat kouluttajina, etsivät omissa kaupungeissaan vähäosai-

sia naisia osallistumaan koulutuksiin. Naisten tulee täyttää tunnistautumislomake, josta käy 

ilmi heidän tietonsa, taitonsa ja elämäntilanteensa. Lomakkeella kartoitetaan muun muassa 

perhekokoa, perheen tuloja ja sitä, mikä on naisten koulutustaso ja kokemus liiketoiminnas-

sa. Näiden tietojen perusteella naiset voidaan hyväksyä hankkeen edunsaajiksi. Hankkee-

seen pääsyllä on tietyt kriteerit, yksi kriteereistä on esimerkiksi se, että koko perhe ruoki-

taan alle 1000 FCFA:lla päivässä (noin 1,50 euroa). Edunsaajina on Marttaliiton julkaisun 

mukaan erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevia naisia, kuten tyttöjä, jotka ovat pudon-

neet koulusta saatuaan lapsen, nuoria, joiden vanhemmat ovat kuolleet aidsiin sekä leskiä 

(Kokkonen 2013, 28). Lomakkeesta järjestön työntekijät pyrkivät myös saamaan käsityksen 

siitä, mikä on lähtötaso koulutuksissa, mitä naiset jo tietävät ravitsemuksesta tai liiketoi-

minnasta. Marie-Louise kertoi, että naiset voivat esimerkiksi puhua proteiineista, mutta 

eivät välttämättä tiedä sen olevan esimerkiksi lihaa tai kananmunia. Osa naisista saattaa 

myydä myös esimerkiksi maapähkinöitä saadakseen hieman rahaa, mutta eivät silti ole niin 

sanotusti bisneshenkisiä. Ravitsemuskoulutuksista taas valitaan potentiaalisimmat yrittä-

jyyskoulutukseen.  
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Keskustellessamme helmikuun lopulla vuonna 2013 alkaneesta yrittäjyyskoulutuksesta, 

Marie-Louise kertoi, että koulutuksissa naisia pyritään herättelemään siihen, kuinka paljon 

rahaa heidän kauttaan kulkee viikoittain, kuukausittain ja vuosittain, vaikka rahat ovat päi-

vittäin pieniä. Naisten kirjatessa informaatiokaavakkeeseen mitä tarpeita heillä jo on ja mitä 

he tarvitsisivat, kouluttajat pyrkivät vertaamaan näitä mahdolliseen asiakaskuntaan ja arvi-

oimaan, ovatko laskelmat balanssissa. Marie-Louise totesi, että ”Emme voi rahoittaa ke-

tään, joka ei tee tuottoa”. (Keskustelu 21.2.2013.) Tähän on taas omat kriteerinsä kuten 

kokemus liiketoiminnassa ja se, ettei edunsaajalla ole esimerkiksi korkean tason koulutusta, 

tosin nämä asiat katsotaan Marie-Louisen mukaan myös tilannekohtaisesti. Mikrolainan 

saaminen taas riippuu naisten yrittäjyyskoulutuksessa tekemästä toimintasuunnitelmasta ja 

esimerkiksi tarvittavan lainan määrästä. Naisten toiminta vaihtelee erilaisista toreilla ja ka-

tujen varsilla tapahtuvasta pienimuotoisesta ruoka-ainemyynnistä6 valmiiden tuotteiden 

myymiseen7, aina pieneen ravintolatoimintaan, ompelimoihin ja kampaajasalonkeihin asti. 

Kyse on kuitenkin mikrolainasta noin 15 000–65 000 FCFA (noin 23,00–100,00 euroa), 

jolloin toimintasuunnitelman pitää olla myös tämän rajan mukainen. Eräs informanttini, 

Justine, ei esimerkiksi saanut lainaa sihteeritoimintaansa varten, sillä alkupääoman tarve oli 

liian suuri. 

                                                
6 Esimerkiksi maapähkinöiden, papujen, kananmunien ja hedelmien myynti. 
7 Esimerkiksi karamellisoidut maapähkinät, hiillostettu kala, munkit ja maapähkinäöljy. 
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Kuva 2. Toimintasuunnitelman laatiminen vaatii keskittymistä.  

Kuvassa yrittäjyyskoulutukseen osallistunut edunsaaja ACESF-CA:n  

toimistolla 2.3.2013.   

 

Mikrolainan saaneet naiset sitoutuvat kirjaamaan ylös tulonsa ja menonsa sekä tapaamaan 

säännöllisesti järjestön yrittäjyysvalmentajaa, joka pyrkii seuraamaan ja neuvomaan naisia 

heidän liiketoiminnassaan. Yrittäjyysvalmentajien taustat ovat Marie-Louisen mukaan kir-

janpidossa, mutta heitä on myös koulutettu tukemaan naisten yrittäjyyttä hankkeen tahto-

malla tavalla. Jokaiselle naiselle on sovittu hänelle sopiva päivä valmentajan tapaamiseen, 

mutta naisia ei aina ole tavoitettu tai he eivät ole pystyneet tulemaan tapaamiseen esimer-

kiksi sairauden takia. Tarkoituksena on ollut tarjota naisille valmennusta noin 50 tuntia 

vuodessa. Osa naisista sanoi, etteivät heidän aviomiehensä päästäneet heitä tapaamaan 

miespuolista valmentajaa ja hankkeeseen otettiinkin uusi naispuoleinen valmentaja, joka 

kävi esittäytymässä seuraamassani yrittäjyyskoulutuksessa. Marie-Louisen mukaan heillä 

on myös niin sanottu aviomiesneuvoja, joka on erään aiemman edunsaajan aviomies. Hän 

on lupautunut käymään keskustelemassa aviomiesten kanssa, jotka ovat haluttomia päästä-

mään naisia koulutuksiin ja valmentajatapaamisiin. Naiset suorittavat myös lainantakaisin-
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maksua viikoittain. Lähtiessäni kenttätöihin keväällä 2013, ensimmäiset koulutukset oli 

pidetty ja 360 naista oli osallistunut ravitsemuskoulutukseen ja 100 heistä oli saanut mikro-

lainan. Uusimman tiedon mukaan 368 naista on käynyt ravitsemuskoulutuksen ja 115 yrit-

täjyysvalmennuksen vuosina 2011–2014 (Marttaliitto 2015a). Marttaliiton vuoden 2013 

vuosikertomuksessa kerrotaan myös, että Kamerunin hankkeelle suunnitellaan jatkoa ja 

myös Swazimaassa on käynnistetty hanke ”Kestävä toimeentulo ja osallisuus nuorille ja 

naisille yrittäjyystaitojen kautta” yhteistyössä Swazimaan yliopiston kuluttajatieteiden lai-

toksen kanssa (Marttaliiton vuosikertomus 2013, 7).  

 

Olen tässä luvussa esitellyt tutkielmalleni oleellista taustaa kuten kotitalouden merkitystä 

naisten rooleihin Afrikan tutkimuksessa, Kamerunin paikallista kontekstia ja olennaista 

historiaa sekä seuraamaani Marttaliiton ja ACESF-CA:n kehityshanketta ja järjestöjen taus-

toja kotitalouden piiriä vahvistavina. Olen osoittanut, kuinka paikallisiin sukupuoli-

ideologioihin liittyvän naisten velvollisuuden perheen ruokkimisessa on nähty lisääntyvän 

kapitalismin myötä myös käteisen hankkimiseen perheen käyttöön ja tehostuneen erityisesti 

taloudellisen kriisin ja uusliberaalien rakenteellisten sopeuttamisohjelmien myötä. Epäviral-

lisen sektorin kasvun ja naisten pienkaupankäynnin siinä on nähty olevan seurausta näistä 

muutoksista. Esittelin myös lyhyesti mikrolaina- ja mikroyrityskehitystä Kamerunissa. Seu-

raamani hanke pyrkii kouluttamaan naisia sekä ravitsemuksessa että epävirallisen sektorin 

liiketoimissa perheen hyvinvoinnin parantamiseksi ja välineenä tähän tarjotaan myös osalle 

edunsaajista mikrolainoja. Seuraavassa luvussa käsittelen niitä laajempia teoreettisia kes-

kusteluja, joihin oma tutkimukseni kytkeytyy.  
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3 Antropologinen keskustelu globaaleista voimista ja naisten asemasta 

Tämän luvun tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys niistä antropologisista keskusteluista, 

joista tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu. Myös seuraavissa kolmessa luvussa 

esittelemäni omaan aineistooni yhdistämäni tutkimukset voidaan nähdä kontribuutioina 

näihin keskusteluihin. Tarkastelen tässä luvussa lyhyesti sitä, kuinka globaaleja voimia, 

kuten kehitysdiskurssia ja uusliberaalia globalisaatiota, on käsitelty antropologiassa. Esitte-

len myös feminististä keskustelua naisten asemasta, joka on vaikuttanut siihen, kuinka nai-

set ja naisten roolit on nähty kehitysajattelussa. Tutkiessani naisiin kohdistuvaa kehityshan-

ketta, nämä näkökulmat ovat oleellisia tutkimukseni kannalta, kuten tulen seuraavissa lu-

vuissa osoittamaan. 

3.1 Kehityskeskustelu antropologisena tutkimuskohteena 

Tutkimani kehityshanke edustaa kansainvälistä kehitysyhteistyötä, jossa toimijoina ovat 

suomalainen kansalaisjärjestö Marttaliitto ja kamerunilainen kotitalousneuvojien järjestö 

ACESF-CA. Hanke on saanut myös Suomen ulkoministeriön rahoitusta, ja sen voidaan 

katsoa olevan kolmas taho hankkeessa. Kehitysantropologien Emma Crewen ja Richard 

Axelbyn mukaan kehityksellä viitataan usein niihin tarkoituksellisiin taloudellisiin, sosiaa-

lisiin ja poliittisiin päämääriin, joihin pyritään suunniteltujen interventioiden kautta. Kehi-

tysinterventiot ovat tietoisia toimia, joita toteutetaan joko valtionhallituksen tai sen ulko-

puolisten toimijoiden hallinnoimien projektien, toimintalinjojen ja ohjelmien kautta. (Cre-

we & Axelby 2013, 3.) Seuraamassani hankkeessa pyritään perheiden elinolosuhteiden pa-

rantamiseen ravitsemustiedon ja paikallisten ruoka-aineiden saatavuustiedon parantamisen 

kautta sekä naisten itsensä työllistämiskapasiteetin parantamiseen pienyritystoiminnan 

kautta.   

 

Kehityksen historiaan liittyy vahvasti modernisaatioteoria ja sen voidaan nähdä elävän yhä 

kehityksen eri instituutioissa, vaikkakin epäsuoremmissa muodoissa, kuten hierarkkisissa 

tiedon ja asiantuntemuksen käsitteissä. (Crewe & Axelby 2013, 7.) Entisten siirtomaiden 

itsenäistyessä 1970-lukuun mennessä Afrikassa, alkuperäiset ajatukset poliittisesta itsenäi-
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syydestä, teollistumisprosessista ja urbaanista väestönkasvusta vaihtuivat käsityksiin, joi-

den mukaan kehitys saavutettaisiin integroitumalla syvemmin kapitalistiseen markkinajär-

jestelmään. Valtion ensisijaisuus kehityksen tarjoajana vaihtui markkinoiden korostamiseen 

edistyksen ajajana. (Crewe & Axelby 2013, 7.) Tarkastelen seuraavassa luvussa 3.2 tar-

kemmin tätä uusliberaalia vapaita markkinoita korostavaa ideaalia. Myös tutkimassani 

hankkeessa valtion rooli ja velvollisuudet naisten oikeuksien ja tulojen kannalta jäävät 

markkinoiden varjoon, kun naisia opetetaan työllistämään tehokkaasti itse itsensä perheensä 

hyvinvoinnin hyväksi. Mikroyrityskehityksen ja mikrolainojen ideologiaa käsittelen tar-

kemmin luvussa 3.4. 

 

Postdevelopmentalistista kehityskriittistä ajattelua edustava antropologi Arturo Escobar 

kyseenalaistaa sen, auttavatko kansainväliset kehityspyrkimykset ylipäätään niitä, joita näil-

lä pyrkimyksillä yritetään auttaa (ks. esim. Escobar 1995). Kehitystä diskurssina tarkastele-

va postdevelopmentalistinen kritiikki pyrkiikin paljastamaan, kuinka kehitysdiskurssi sisäl-

tää piilotettuja vallan mekanismeja ja kuinka globaaleja vallan rakenteita tuotetaan uudel-

leen hiljaisten oletusten ja valtavirran käytäntöjen yksinkertaistavien kuvauksien kautta 

(Crewe & Axelby 2013, 12). Escobar näkee kehityksen diskurssit mekanismina, jolla pyri-

tään ensisijaisesti tuottamaan ja hallitsemaan kehitysmaita. Hän kritisoi kehityskäytäntöjen 

luomaa kuvaa kehitysmaiden ihmisistä köyhinä ja jatkuvassa tarpeessa olevina.  Escobar 

yhdistää tämän mielikuvan siirtomaa-aikoihin, jolloin mielikuvaa siirtomaiden ihmisistä 

rakennettiin rodun perusteella. (Escobar 1995, 103.) Escobarin näkemyksiä on myös kriti-

soitu siitä, että pelkän suuren kehitysteorian käsittely vallan diskurssina aiheuttaa nol-

lasummapelin ja umpikujan, joka sulkee keskustelua enemmän kuin avaa sitä. Peter Little 

on myös kriittinen kehityksen juuria ja käytäntöjä kohtaan, mutta näkee siinä myös jotain 

mitä voidaan ja kannattaa yrittää parantaa. Littlen mukaan antropologien tulisi pyrkiä kehi-

tyksen suhteen antamaan oman panoksensa, joita tukevat antropologien metodologiset ja 

analyyttiset vahvuudet. (Little 2000, 119.) Yhdyn Littlen näkemykseen siitä, että on tärkeää 

tarkastella kriittisesti kehityksen ideologista perustaa ja käytäntöjä, mutten myöskään jaa 

Escobarin pessimististä näkemystä siitä, että kehityksen idea tulisi hylätä kokonaisuudes-

saan.  
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Littlen mukaan tarvitaan laajempaa ymmärrystä siitä, kuinka teorian, metodien ja käytän-

nön väliset yhteydet tarvitsevat sekä tulkitsevaa että empiiristä työtä. (Little 2000, 127.) 

David Mosse näkeekin kehitysantropologisissa keskusteluissa siirtymän kehityksen diskur-

siivisen vallan kritiikistä kohti kehityksen etnografista käsittelyä käytännön kategoriana. 

Kehityksen agendan ei näin katsota liikkuvan vain yhdestä suunnasta toiseen vaan olevan 

vuorovaikutuksessa historiallisten ja kulttuuristen muodostelmien kanssa, jota nimenomaan 

etnografia voi tuoda esiin. (Mosse 2013, 230–232.) Koen, että antropologinen tulkitseva 

metodi voi olla avainasemassa pyrkimyksessä parantaa kehityskäytäntöjä pelkkien kvantita-

tiivisten menetelmien sijaan, jotka on nähty kehitysagendoissa usein tunnuksenomaisena 

arviointitapana. Antropologian kriittinen näkökulma kehityksen juuriin yhdistettynä etno-

grafiaan onkin juuri kehityksessä toimivien antropologien vahvuus.  

 

Michel Foucaultin hallintamentaliteetin käsite (governmentality) liittyy keskeisesti kehityk-

sen käsittelemiseen diskurssina, sillä se kuvailee, kuinka hallinta saavutetaan hegemonisen 

diskurssin ja kurinpidollisen vallan kautta. Michel Foucault käyttää hallintamentaliteettia 

selittämään siirtymää hallinnan päämäärissä ja muodoissa sortavasta suvereenista vallasta 

biovallan (biopower) muotoon. Suvereenin vallan Foucault katsoo käsittävän ainoastaan 

tietyn alueen vallan, kun taas biovalta käsittää keskeisesti tietyllä alueella asuvan väestön 

hyvinvoinnin, huolenpidon ja turvallisuuden. (Foucault 1991, 87–104.)  Tutkimassani 

hankkeessa näkyy selkeästi hyvinvoinnin ja huolenpidon aspektit, jotka Foucaultin mukaan 

ovat keskeisiä hallintamentaliteetille. Foucault näkee hallinnan muodostuksessa olennaise-

na myös talouden käyttöönoton poliittiseen käytäntöön. Foucault johtaa Rousseaun ajatuk-

sista poliittisesta taloudesta 1700-luvulla näkemyksen, jonka mukaan valtion hallitseminen 

tarkoittaa talouden käyttöönottoa koko valtion tasolla. Tämä tarkoittaa Foucaultin mukaan 

asukkaiden sekä heidän vaurautensa ja käyttäytymisensä valvontaa ja kontrollia, joka on 

yhtä tarkkaavaista kuin perheenpään kontrolli kotitalouteensa ja hyödykkeisiinsä. (Foucault 

1991, 92.) Kapitalistinen uusliberalistinen järjestäytyminen tuo mukanaan jokapäiväisiltä 

tuntuvat säännöt ja käytännöt, jotka muokkaavat myös ihmisten ajattelutapaa ja toimintaa. 

Tämä voidaan nähdä omassa tutkimuksessani esimerkiksi naisten ajanhallinnassa ja kirjan-

pidossa. Foucaultin käsitys hallinnasta antaa mielenkiintoisen näkökulman kun käsitellään 

sitä, kuinka kehitysohjelmissa, jotka pyrkivät voimaannuttamaan yksilöitä ja yhteisöjä ka-
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pasiteetin rakennuksen ja itseensä turvaamisen avulla näkyy kehitysdiskurssiin sekoittunut 

hallinta ja kuinka jälkikoloniaalisia maita määritetään uudelleen uusliberaalin kehityksen 

ideologioiden ja käytäntöjen kautta (Sharma 2006, 62). 

3.2 Uusliberalistinen ideaali tarkastelun kohteena 

Käsittelen tässä tutkielmassa uusliberalismia poliittistaloudellisena globaalina projektina 

puhuessani Kamerunin makrotaloudellisesta kontekstista ja erityisesti 1980-luvun jälkeen 

lainaehtoina käyttöönotetuista rakenteellisista sopeuttamisohjelmista. Toisaalta käsittelen 

uusliberalismia myös kehitysideologiana, jossa korostetaan vapaiden markkinoiden roolia 

valtion roolin yli ja jossa ihmiset nähdään rationaalisina uusklassisina yksilöinä, joilla on 

itseensä turvautumisen kautta mahdollisuus voimaantumiseen. Esittelen seuraavaksi antro-

pologista keskustelua uusliberalismista liittyen globalisaatioon ja kehitysajatteluun. 

 

On monia eri paineita, jotka työntävät naisia työllistämään itse itseään ja hankkimaan tuloja 

markkinoilla pienimuotoisella liiketoiminnalla. Kuitenkin epäviralliselle sektorille työllis-

tyminen ja näin markkinatoimintaan osallistumisen nähdään usein tarjoavan naisille myös 

joustavan tavan hankkia paljon tarvittuja tuloja, jotka kapitalistisessa talousjärjestelmässä 

ovat elinehto. Crewe & Axelby toteavat, että toisin kuin kehitysdiskurssissa usein ajatel-

laan, täysivaltainen integraatio globaaleille markkinoille ei ole yhtä suotuisaa kaikille. Niil-

le, jotka kokevat köyhyyttä, nälkää ja aliravitsemusta, juuri nämä markkinat voivat olla 

samaan aikaan sekä syy että ratkaisu (Crewe & Axelby 2013, 158). Tämä onkin erittäin 

oleellinen näkökulma tutkimukseni kannalta seuraamani hankkeen käyttäessä uusliberalisti-

sia käsityksiä lisätäkseen naisten menestystä markkinoilla, joiden tehostumisen voidaan 

toisaalta katsoa olevan osittain syy heidän marginaaliseen asemaansa. 

 

Crewelle ja Axelbylle vapaiden markkinoiden logiikka näkyy täydellisen kilpailun teoreet-

tisessa mallissa seuraavasti: 1) yksilölliset toimijat ovat vapaita liittymään ja poistumaan 

markkinoilta ja ostamaan ja myymään oman halunsa mukaan, 2) kaikilla toimijoilla on täy-

dellinen tietous toisista toimijoista markkinoilla, tuotteista, joita he myyvät ja näiden tuot-

teiden hinnoista, 3) jokainen toimija tekee rationaalisia valintoja ostamisesta ja myymises-
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tä, mikä maksimoi heidän yksilöllisen hyötynsä ja 4) yksikään yksittäinen toimija ei voi 

määrätä markkinoita vaan persoonaton kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutus määrittää hin-

nan. Näin ollen teorian mukaan täydellisillä markkinoilla lopputulos ei ole paras mahdolli-

nen vain taloudellisesti vaan myös sosiaalisesti, sillä ideaalimarkkinamalli luo itsesäätele-

vän etujen harmonian. Näin uusliberalismin kannattajat antavat ymmärtää, että vapaiden 

markkinoiden ideaali on tila, johon kaikki yhteiskunnat luonnollisesti kehittyvät. Crewe ja 

Axelby huomauttavat, että näin ajateltuna taloudellinen globalisaatio nähdään kehityksen 

lineaarisena prosessina, jossa köyhät ja traditionaaliset omavaraistuottajat tehdään ”meidän 

kaltaisiksemme” rikkaiksi, moderneiksi spesialisteiksi (Crewe & Axelby 2013, 159). Täy-

dellisen kilpailun mallia voidaan tarkastella kriittisesti erityisesti, koska kaikki sen ehdot 

eivät todellisilla markkinoilla voi miltei koskaan toteutua. 

 

James Fergusonin mukaan uusliberalismi Afrikassa tarkoittaa ennen kaikkea niitä toiminta-

linjoja, jotka pakotettiin afrikkalaisiin valtioihin 1980-luvulla pankkien ja kansainvälisten 

lainausinstituutioiden toimesta rakenteellisten sopeuttamisohjelmien nimissä. Vaikka tähän 

liittyi yksityistämistä ja markkinoiden ideologista juhlistamista, muistuttaa Ferguson, että 

uusien hallintateknologioiden käyttöönoton ja vastuullistettujen järjellisten subjektien kehi-

tys oli hyvin rajoittunutta. Ferguson muistuttaa, että uusliberalismissa ei sinänsä ole Afri-

kan kontekstissa mitään uutta, vaan se voidaan nähdä vanhana asioihin puuttumattomana 

(laissez-faire) liberalismina, joka palvelee imperialistista pääomaa. Uusliberalismin näke-

minen rationaalisuutena ei siis päde Fergusonin mukaan Afrikassa kuten Länsi-Euroopassa 

tai Pohjois-Amerikassa. Fergusonin mukaan näitä kahta käsitystä ei saa pitää samana, mutta 

voi olla hedelmällistä pohtia niitä käsitteellisiä teemoja, joita ne jakavat, kuten tekninen 

luotto markkinoiden mekanismeihin, yksityisen yrityksen ideologinen arvostus ja valtion 

näkeminen epäilyttävänä. (Ferguson 2010, 173.)  Crewe ja Axelby puolestaan toteavat, että 

taloudelliset reformit, jotka ovat seuranneet uusliberalistisesta talousajattelusta ja valtion 

roolin väheksymisestä, ovat joskus jättäneet huomiotta sivuvaikutukset, jotka ovat tulleet 

kasvaneen epätasa-arvon, köyhyyden ja turvattomuuden muodossa. Crewe ja Axelby pai-

nottavat kuitenkin, että siinä missä sosiaaliset normit ja poliittiset interventiot voivat olla 

yksilön pyrkimyksiä rajoittavia ja tukahduttavia, voivat ne myös olla positiivisia ja tukevia. 

Keskittymällä kapea-alaisesti yksilöön jätetään huomiotta yhteisöllisyyden tärkeys, solidaa-
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risuuden verkostot ja yhteisapu, jotka vähentävät riskiä ja tarjoavat turvaverkon vaikeuksi-

en aikoina. (Crewe & Axelby 2013, 164).  

 

Drucilla Barkerin mukaan uusklassiset taloustieteet, joita muun muassa kansalliset ja kan-

sainväliset poliitikot ja päättäjät ylistävät, nähdään usein objektiivisina, sukupuolineutraa-

leina ja arvotuksesta vapaina. Uusklassisten lausumien nähdään Barkerin mukaan olevan 

kuin luonnonlakeja, aivan kuin tarjonnan ja kysynnän lait olisivat statukseltaan samoja kuin 

painovoiman lait. Barker toteaakin, että uusklassisen taloustieteen hegemonia ja arvovalta 

on yhä pitkälti haastamatonta. Osasyynä tähän on Barkerin mukaan se, että uusklassinen 

taloustiede on erittäin hyvä artikuloimaan nykykapitalismin ideologiaa tavalla, joka saa sen 

vaikuttamaan luonnolliselta, väistämättömältä ja avokätiseltä. Se myös mukauttaa ja natura-

lisoi valtaa olettamalla, että tulojen ja vaurauden vallitseva jako, oli sitten kuinka eriarvoi-

nen tai epäreilu tahansa, on rationaalisten yksilöiden valintojen tulosta. Rationaalisten yksi-

löiden nähdään ilmaisevan preferenssinsä kilpailullisten markkinoiden kautta. Tällaisessa 

analyysissä markkinavoimat nähdään Barkerin mukaan fyysisten voimien kaltaisina ja esi-

merkiksi valtion puuttuminen eriarvoisuuksiin kilpailullisilla markkinoilla nähdään tapah-

tuvan aina taloudellisen tehokkuuden kustannuksella. Kolonialisaation tai pakotteiden pro-

sesseilla sekä muilla luokkariiston muodoilla ei ole mitään merkitystä, sillä yksilö on aina 

analyysin ensisijainen yksikkö. Barker toteaa, että tulkinnalliset lähestymistavat auttavat 

meitä muistamaan, että taloustieteen eliittistatus ja hegemoninen vaikutus ei perustu lojaa-

liudelle todellisuutta kohtaan, vaan sen yhteydelle valtaan. (Barker 2005, 2195.) 

 

Vapaiden markkinoiden malli, jota käytetään perustelemaan uusliberalistista vaihdon poli-

tiikkaa, perustuu Crewen ja Axelbyn mukaan yksinkertaisiin ja yksinkertaistaviin oletuk-

siin. Tässä idealisoidussa suunnitelmassa toimijat ovat autonomisia yksilöitä, jotka voivat 

hakeutua utilitaariseen vaihtoon toisten samanlaisten yksilöiden kanssa. Esteitä markkinoil-

le astumiseen tai sieltä lähtemiseen ei ole ja kaikki käyttäjät omaavat täydellisen tiedon 

siitä, mitä ostetaan ja mitä myydään. Toimijoiden nähdään vapautuvat sosiaalisista rasitteis-

ta heidän astuessaan markkinoille ja myös vaihdon kohteista tulee hyödykkeitä, jotka ovat 

symbolisesta ja rituaalisesta merkityksestä irrotettuja objekteja. Markkinoiden funktiona 

nähdään ostajien ja myyjien välisen kommunikaation fasilitoiminen, joka antaa heille va-
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pauden punnita tarkasti kuluja ja hyötyjä. Jokainen toimija pyrkii maksimoimaan oman 

kapea-alaisesti määritellyn taloudellisen tai materiaalisen hyötynsä täysin itsekkäästi ja 

ajattelematta muiden hyötyjä laskelmoinnissaan. Antropologisesta näkökulmasta yksilöllis-

ten toimijoiden osallistuminen markkinatalouteen ei ole autonomista, vaan sidottu niihin 

arvoihin, normeihin, rituaaleihin ja uskomuksiin, joista sosiaalinen ja kulttuurinen elämä 

rakentuu. (Crewe & Axelby 2013, 168.) Kuitenkin esimerkiksi mikroyrityskehityksen kan-

nattajien tekemissä tutkimuksissa naisten sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö nähdään 

usein nimenomaan rajoitteena heidän toiminnalleen. 

 

Uusliberalismin kriitikkona tunnettu James Ferguson on tutkinut myös, kuinka uuslibera-

lismin periaatteita voi pistää uuteen käyttöön (ks. esim. Ferguson 2007; 2010). Fergusonin 

mukaan köyhyyden vähentämisohjelmat eteläisessä Afrikassa, jotka pyrkivät antamaan 

käteistä tulojen tueksi, ainakin teoriassa valjastavat markkinat köyhien tarpeiden täyttämi-

seen. Ajatus näissä ohjelmissa on käsitellä jatkuvan köyhyyden kriisiä tarjoamalla ehtova-

paata minimikuukausituloa kaikille. Näiden ohjelmien väittämän mukaan markkinat eivät 

voi toimia köyhien hyväksi, sillä he ovat liian köyhiä osallistumaan niihin ja valtion ohjel-

mat eivät toimi, sillä se on liian tehoton. Näin tarjoamalla tulotukea suoraan käteisen muo-

dossa köyhät voivat voimaannuttaa itsensä ratkaisemaan omat ongelmansa parhaaksi nä-

kemällään tavalla. Fergusonin mukaan tämä sisältää selkeästi uusliberaaleja elementtejä, 

sisältäen markkinatehokkuuden valorisaatiota, yksilön valintaa ja autonomiaa, yrittäjyyden 

teemoja ja skeptisismiä valtiota kohtaan palveluiden tarjoajana. Näin uusliberaalin selitys-

mallin elementit toimisivat köyhien puolesta, eivätkä heitä vastaan kuten yleensä ajatellaan. 

Ferguson toteaakin, että mikäli uusliberalismia pidetään pahuuden synonyymina, ei voida 

edes harkita tällaista mahdollisuutta. (Ferguson 2010, 174.) Tämä onkin mielenkiintoinen ja 

ehkä yllättäväkin näkemys aikana, jolloin uusliberalismi on erityisesti antropologiassa näh-

ty pitkälti köyhiä sortavana globaalina voimana sen sijaan, että siinä voitaisiin nähdä myös 

elementtejä, jotka edustavat neutraalimpaa järkeistystä. 

 

Perustuloapurahan (Basic Income Grant) puolestapuhujat näkevät sen köyhien etelä-

afrikkalaisten mahdollisuutena kasvattaa kulutustaan ravinnon, koulutuksen ja terveyden-

hoidon suhteen. Tämä nähdään ikään kuin sijoituksena humaaniin pääomaan (human capi-
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tal). Kannattajat näkevät nykyisen turvaverkon luottavan riippuvuuden tuhoavaan muotoon, 

sillä taloudellisesti tuottava köyhä ihminen on sukulaisten ja elätettävien ympäröimä, mikä 

syö hänen kykyään kerätä humaania pääomaa. (Ferguson 2010, 176.) Ferguson toteaa, että 

maailmassa, jossa elanto epävirallisessa taloudessa tulee entistä tärkeämmäksi, voi minimi-

tulotuella nähdä olevan suuri merkitys taloudellisen toiminnan tuessa ja tehostamisessa. 

(Ferguson 2010, 178.) 

 

Ferguson näkee perustuloapurahan kampanjan olevan osa paljon laajempaa maailmanlaa-

juista siirtymää keskustelussa köyhyydestä sekä sosiaalisesta ja humanitaarisesta avusta. 

Tästä esimerkkinä Ferguson näkee argumentin, jonka mukaan nälkää hoidetaan parhaiten 

kasvattamalla riskiasemassa olevien ostovoimaa, ruoka-avun jakamisen sijaan. (Ferguson 

2010, 179.) Seuraamani hanke tarjoaa toki lainaa, ei suoranaista ehdotonta käteistä edun-

saajilleen, joita on lisäksi vain hyvin pieni osa väestöstä. Mutta Fergusonin ja perustuloapu-

rahan kannattajien ajatukset uusliberalismin elementtien käyttämisestä uusiin tarkoituksiin 

on mielestäni mielenkiintoinen näkökulma tutkimaani hankkeeseen, uusliberaalin kehityk-

sen kritiikin lisäksi. 

 

Käteisen jakaminen on kannattajien mukaan tehokkaampi ja halvempi kuin muut avun 

muodot ja vaatii vähemmän infrastruktuuria ja institutionaalista kapasiteettia. Käteissiirto-

jen nähdään tarjoavan nälkäisille ihmisille joustavuutta saada laajalla skaalalla hyödykkeitä 

ja palveluita, joita markkinoilla on tarjolla heidän tarpeisiinsa. Tässä käsityksessä köyhät 

ihmiset myös ovat parhaimmassa asemassa arvioimaan, käyttävätkö he rahat tässä kuussa 

terveydenhuoltoon, maksaakseen lasten koulumaksut vai ostaakseen säkin maissijauhoa. 

Kannattajien mukaan, sen sijaan, että ihmiset tuhlaisivat rahat holtittomasti, he käyttävät ne 

rationaalisesti. (Ferguson 2010, 180.) Myös seuraamassani hankkeessa naisia koulutetaan 

toimimaan rahan kanssa rationaalisesti ja naiset myös kertoivat haastatteluissa saavansa 

rahan hallinnasta itsevarmuutta. Palaan tähän myöhemmissä luvuissa tarkemmin.  

 

Toisaalta käteissiirto siirtää myös päätöksenteon vallan niiden käsiin, jotka parhaiten tietä-

vät oman ahdinkonsa, kuten nälän, ja voimaannuttaa heitä käyttämään markkinoiden jous-

tavuutta ja tehokkuutta ratkaistakseen ongelmansa. Toisin kuin ruoka-avustuksilla, käteis-



 

39 

 

siirroilla nähdään olevan katalyyttinen vaikutus myös moniin muihin tuloja tuottaviin akti-

viteetteihin, jolloin se edistää voimakkaasti usean elannon strategioita (multiple livelihood 

strategies), jotka ovat erityisen tärkeitä pitämään köyhimmät kotitaloudet pinnalla. Fergu-

son toteaakin, että ruoka-avun kannalta tämä vaikuttaa hyvältä toimintalinjalta, jolla mark-

kinat käännetään köyhien eduksi. Näin ajattelemalla ei puututa markkinoihin, vaan lisätään 

ostovoimaa niillä. (Ferguson 2010, 180.) Ferguson puhuu toki tässäkin ensinnäkin käteis-

siirrosta, ei lainasta, ja toiseksi valtion toimintalinjasta kaikille kansalaisilleen, ei melko 

pienimuotoisen naisiin keskittyneen kehitysyhteistyöhankkeen toimintamallista. Tarkoitus 

on kuitenkin antaa lukijalle käsitys vaihtoehtoisesta tavasta nähdä uusliberaalit elementit 

toisenlaisessa käyttötarkoituksessa, kuin köyhiä hyväksikäyttävänä uusliberaalina projekti-

na. Täytyy myös muistaa, että Ferguson ei käsittele sukupuolten välisiä suhteita tarkastel-

lessaan sosiaaliavustuksia ja niiden käyttötarkoituksia, joka taas on oleellinen näkökulma 

omassa tutkielmassani. Esittelen seuraavaksi keskustelua naisten asemasta suhteessa kehi-

tysajatteluun, joka on oleellinen oman tutkimukseni sukupuolinäkökulmalle.  

3.3 Kehitys ja naisten asema 

Toinen tutkimukseeni oleellisesti liittyvä näkökulma on se, kuinka naisten asema on nähty 

kehityskeskustelussa. Tähän liittyy keskeisesti 1970- ja 1980-luvun feministinen keskustelu 

naisten asemasta, jonka voidaan nähdä vaikuttaneen myös kehityksen toimintalinjoihin. 

Antropologiassa feministisen keskustelun prosessiin onkin Signe Howellin ja Marit Mel-

huusin mukaan liittynyt monta vaihetta, joista tärkeimmät kolme ovat: miespainotuksen 

huomaaminen, naisten näkyvyyden lisääminen ja sukupuolten välisten suhteiden käyttöön-

otto käsitteellisenä premissinä. Fokuksen siirtyminen naisista sukupuoleen on aiheuttanut 

Howellin ja Meelhuusin mukaan suuren uudelleenajattelun tarpeen, ei vain antropologiassa 

vaan tieteellisissä teorioissa ylipäätään (Howell & Melhuus 1993, 51). Myös kehitysajatte-

lussa voidaankin nähdä samansuuntainen feministisen keskustelun kehitys, jonka näkemyk-

set ovat vaikuttaneet siihen, kuinka kehitysajattelussa on käsitelty naisten asemaa ja toimin-

talinjoja, joilla sitä on pyritty kehittämään. Antropologisessa analyysissa on käytetty suku-

puolen tutkimusta Henrietta Mooren mukaan kahdesta eri mutta ei kuitenkaan toisensa 

poissulkevasta näkökulmasta. Sukupuolesta on keskusteltu antropologiassa kulttuurisesti 
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muodostuneena symbolisena rakennelmana, sosiaalisena suhteena tai roolina tai näiden 

yhdistelmänä. (Moore 1988, 13.) Näin katsottuna sukupuoli on sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

määritelty biologisen sukupuolen määrityksen sijaan. Sukupuolisuhteet eivät myöskään ole 

muuttumattomia, vaan niihin vaikuttaa yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Yhteiskuntien 

kokiessa esimerkiksi taloudellisia muutoksia, työn luonne muuttuu ja niin myös työnjako 

miesten ja naisten välillä (Mackintosh 1981, 1). Käsittelen tarkemmin naisten uusintavan 

roolin laajenemista uusliberaalien taloudellisten muutosten alla luvussa viisi. 

 

Michelle Rosaldo ja Louise Lamphere pyrkivät osoittamaan kuuluisalla teoksellaan Wo-

man, Culture, Society miespainotuksen etnografioissa ja kuinka naisten toissijainen asema 

ei ole biologisesti määritelty, vaan kulttuurien tuote. Heidän mukaansa biologia sanelee sen, 

että naiset imettävät ja kantavat lapsia, mutta sosiaaliset ja kulttuuriset seuraukset tästä tosi-

asiasta ovat vaikuttaneet naisten alisteiseen asemaan. Näitä seurauksia ovat heidän mukaan-

sa naisten näkeminen vaimoina ja etenkin äiteinä, lastenhoidon velvollisuuksien rajoittava 

vaikutus naisten aktiviteetteihin, naisten elämien määritteleminen uusintavien toimintojen 

merkeissä ja heidän persoonallisuuksiensa muodostuminen äidillisten siteiden kautta, jotka 

puolestaan ovat naisia. (Rosaldo & Lamphere 1974, 14.) Rosaldon ja Lampheren ajattelussa 

näkyy evolutiivinen ajatus siitä, kuinka naisten asema kehittyy heidän päästessään kotita-

louden piiristä julkiseen tuottavaan piiriin. Rosaldon ja Lampheren teoksessa on myös 

Sherry Ortnerin paljon keskustelua herättänyt artikkeli Is Female to Male as Nature Is to 

Culture? Ortner näkee miehiin yhdistetyn kulttuurin ja tavan nähdä naisten hoivaavat roolit 

lähempänä luontoa, johtavan naisten alisteiseen asemaan (Ortner 1974). Ortnerin näkemys-

tä on kritisoitu siitä, että se pyrkii yleistämään länsimaisia kahtiajakoja luonnon ja kulttuu-

rin sekä naisten ja miesten hierarkkista asetelmaa muihin kulttuureihin, jotka eivät välttä-

mättä näe samoja merkityksiä näissä kategorioissa.  

 

Esimerkiksi Marilyn Strathern on argumentoinut vahvasti luonto-kulttuuri ja mies-nainen 

vastajakoa vastaan. Strathernin mukaan yksi tapa yrittää todistaa, että luonto-kulttuuri kah-

tiajako on aito, on ollut sen eri puolien projisoiminen tutkittuihin yhteisöihin. Tällaista pro-

jisointia saattaa rohkaista paikallisten symbolismien löytäminen, jotka vaikuttavat muodos-

tavan yhteneväisiä kahtiajakoja miessukupuolen ja naissukupuolen sekä kesytetyn ja villin 
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välillä. Strathern muistuttaa kuitenkin, että länsimaiset näkemykset saavat aikaan ennakko-

oletuksia tutkittavan järjestelmän logiikasta ja voi pahimmillaan johtaa omien symbo-

leidemme käyttöön merkkeinä toisten ihmisten ajatusmaailmasta vaikka kyseessä on vain 

heijastus omastamme. (Strathern 1980, 179.) Kategoriat nainen ja mies sekä luonto ja kult-

tuuri ja hierarkkinen kahtiajako näiden välillä ovat kulttuurisia rakennelmia ja on oleellista 

ymmärtää, että nämä kategoriat edustavat nimenomaan länsimaalaista ajattelua ja älyllistä 

perimää. Myös uusintamisen ja tuottavan piirin kahtiajako ja näiden välinen suhde perustuu 

länsimaisiin käsityksiin miesten ja naisten välisestä hierarkkisesta suhteesta ja heidän ensi-

sijaisista aktiviteeteistaan. Kotitalouden piirin nähdään stereotyyppisesti sisältävän naisten 

uusintavat aktiviteetit ja julkisen piirin vuorostaan miesten tuottavat aktiviteetit. Jonkinlai-

sen sukupuolittuneen työnjaon, jonkinasteisen eri aktiviteettien jakaminen eri sukupuolille 

voidaan kuitenkin nähdä kuuluvan jokaiseen ihmisyhteisöön (Mackintosh 1981, 1). Se ei 

kuitenkaan välttämättä vastaa länsimaista sukupuoli-ideologiaa ja siitä seuraavaa sukupuo-

littunutta työnjakoa, kuten eri kulttuurejakaan ei tulisi tarkastella kritiikittä länsimaisten 

kahtiajakojen läpi. 

 

Antropologisessa keskustelussa termiä kotitalous käytetään kuvaamaan yhteiskunnan pe-

rusyksikköä, joka on mukana tuotannossa, lisääntymisessä, kulutuksessa ja sosialisoinnissa. 

Kotitaloudet ovat Mooren mukaan tärkeitä feministisessä analyysissä, sillä ne järjestävät 

suuren osan naisten kotitaloudellisia ja uudelleentuottavia töitä. Tämän vuoksi kotitalouksi-

en kokoonpanolla ja järjestäytymisellä on suora vaikutus naisten elämään ja etenkin heidän 

kykyynsä hallita resursseja, työtään ja tulojaan. (Moore 1988, 55.) Myös naisten alisteisen 

aseman suhteen kotitalous on keskusteluissa keskiössä, sillä toiset ovat nähneet naisten 

voimaantumisen tapahtuvan nimenomaan kotitalouden ulkopuolisessa, julkisessa piirissä 

(esim. Boserup 1970) kun taas toiset näkevät nimenomaan uusintamisen ja kotitalouden 

piirin on oikeana kontekstina naisten alisteisen aseman ymmärtämiselle (esim. Benería ja 

Sen 1986). Myös tutkimassani hankkeessa kotitalous on keskiössä, sillä hankkeen pyrki-

myksenä on parantaa koko kotitalouden hyvinvointia tukemalla naisten taloudellista roolia 

ja kouluttamalla heitä sekä ravitsemuksessa että liiketoiminnassa. Vaikka naiset työskente-

levät kotitaloutensa ulkopuolella markkinoilla tulojen hankkimiseksi, katsotaan tulojen pää-

tyvän kotitaloudessa kulutettavaksi.  
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Marilyn Strathern kritisoi tutkimuksellaan Melanesian hagenien parissa länsimaisten suku-

puolinäkemyksien ja sukupuoliroolien käyttöä antropologisissa teorioissa analysoidessa 

muita kulttuureja. Strathernin mukaan länsimainen käsitys kotitaloudesta tekee naisista va-

jaita ihmisinä ja sosiaalisina toimijoina, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa muissa yhteis-

kunnissa. Tässä näkemyksessä uusintamisen voimien tiedostaminen voi kompensoida kult-

tuurisen luovuuden puutetta, mutta kotielämän nähdään sitovan naiset alhaiseen asemaan 

sosiaalisen integraation järjestyksessä. Strathern muistuttaa, että vaikka nämä muodostel-

mat löytyvät oman kulttuurimme ajatusmaailmassa, se ei tarkoita sitä, että ne löytyvät myös 

muiden kulttuurien ajatusmaailmassa. (Strathern 1988, 89.) Kamerunissa tapaamani naiset 

työskentelivät sekä kodissa että sen ulkopuolella, mikä tietysti johtui myös siitä, että hank-

keeseen valituilla naisilla piti olla jo aiempaa liiketoimintaa. He eivät siis olleet sidottuja 

kotitalouden piiriin, vaan toimivat myös katujen varsilla ja markkina-alueilla. Myös nais-

puolisten perheenpäiden kasvu on kasvussa ympäri maailman ja naisten johtamat kotitalou-

det ovat yleisiä esimerkiksi urbaanin köyhyyden tilanteissa. Myös Kamerunissa suuri osa 

tapaamistani naisista oli perheensä ensisijaisia elättäjiä, mutta hankkeeseen olikin valittu 

erityisen hankalista olosuhteista tulevia naisia. Tämä tehostaa naisten eri velvollisuuksia 

sekä kotitaloudessa että sen ulkopuolella. 

 

Feministisessä kritiikissä on painotettu, että naisten tuotannollisia ja uudelleentuotannollisia 

rooleja ei voida erottaa toisistaan ja analysoida erillisinä. Naisten uusintavaksi työksi kat-

sottu kokoelma aktiviteetteja sisältää laajan skaalan erilaisia tehtäviä ja velvollisuuksia. 

Tällaisia aktiviteetteja ovat muun muassa ruoanlaitto, siivoaminen, lastenhoito, vanhuksista 

ja sairaista huolehtiminen ja kotitalouden pyörittäminen. Nämä aktiviteetit on yhdistetty 

usein nimenomaan näennäiseen luonnollisuuteen ja kotitalouteen sidotuiksi ja nykyään ne 

tunnistetaan naisten ”näkymättömiksi” töiksi. Kotitaloustöiksi tai naisten töiksi katsotut 

aktiviteetit vaihtelevat kuitenkin yhteiskunnasta toiseen, sillä sukupuolittunut työnjako ei 

näyttäydy vain yhdessä muodossa kaikkialla maailmassa vaan se myös muuttuu ja muotou-

tuu uudelleen jatkuvasti sosiaalisten ja taloudellisten muutosten paineessa. Naisten uudel-

leentuottavan ja tuottavan työn välisen suhteen on katsottu olevan avainasemassa määrittä-

mään heidän asemaansa yhteiskunnassa. (Moore 1988, 52.) Tuotannollinen työ taas pitää 
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sisällään naisten taloudelliset aktiviteetit maanviljelyksestä, epävirallisen sektorin pienyri-

tyksistä palkkatöihin. Caroline Moserin mukaan uusintavan ja tuotannollisen työn lisäksi 

naiset osallistuvat yhteisölliseen toimintaan paikallisessa yhteisössä sekä maaseudulla että 

urbaanissa ympäristössä. (Moser 1993, 28.) Kehitysinterventioiden sukupuolisuunnittelussa 

puhutaankin nykyään Caroline Moserin ajatuksiin pohjautuen naisten niin sanotusta kol-

moisroolista uusintamisessa, tuotannossa ja yhteisöllisessä toiminnassa, joita painotetaan 

kehityssuunnittelussa sukupuolianalyysin muodossa. 

 

Mooren mukaan kotitalouden töiden ja sen ulkopuolella tapahtuvien töiden välinen suhde ei 

ole muuttumaton vaan se on historiallisen määrittymisen alaisena. Kapitalismissa on jyrkkä 

ero kotona tapahtuvan kotitaloudellisen työn ja työpaikan tuotannollisen työn välillä. Moo-

re muistuttaa, että tällainen kahden aktiviteetin piirin erotus ei ole tyypillinen muissa talo-

usjärjestelmissä. Kotitaloustyöt itsessään eivät myöskään ole muuttumattomia, vaan niihin 

vaikuttavat esimerkiksi teknologiset muutokset. Yhä pidemmälle integroitunut osallistumi-

nen kapitalistiseen talousjärjestelmään vaikuttaa myös kotitaloustöihin esimerkiksi sen 

muodossa, mitä ruokatavaroita tai vaatteita tulee ostaa ja minkä tarvikkeiden tuotantoa täy-

tyy lisätä kotona käteisen ansaitsemiseksi. (Moore 1988, 53.) Moserin mukaan vasta viime 

aikoina on tunnistettu, etteivät nämä jaot niin sanottujen miesten ja naisten töiden välillä 

ole universaaleja ja muuttumattomia. Työn jaot vaihtelevat sekä maittain että maiden sisällä 

taloudellisten muutosten ja työn luonteen muuttuessa. (Moser 1993, 28.) Myös länsimaiset 

käsitykset kotitaloudesta ja julkisesta piiristä sekä uusintamisesta ja tuotannosta elävät 

muutosten seurauksena. Globaalit prosessit vaikuttavat naisten rooleihin ja velvollisuuksiin 

tavoilla, jotka osoittavat naisten joustavuutta eri käsitteellisten kategorioiden välillä sekä 

länsimaisten kategorioiden keinotekoisuutta muissa kulttuureissa. Kehitysajattelussa on 

myös oma näkemyksensä naisten rooleista ja siitä, kuinka naisten asemaa kehitetään.  

 

Naisten aseman keskustelu kehitysajattelussa on erittäin oleellinen, sillä länsimaisten nä-

kemysten voidaan nähdä vaikuttaneen myös kehityksen toimintalinjoihin. Käsitys, jonka 

mukaan naisten asema paranee heidän päästessään kotitalouden piiristä tuottavaan piiriin, 

oli keskeinen myös naisten asemaan liittyvässä kehitysajattelussa 1970-luvulta lähtien. Est-

her Boserupin vertailevaa analyysia edustava työ (1970) inspiroi YK:n naisten vuosikym-
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mentä (1975–1985), jonka aikana naisten rooli kehityksessä muuttui. Heitä ei nähty enää 

tuen kohteena vaan itse toimijoina. Naisten katsottiin pääsevän kehityksen prosessiin mu-

kaan vain niin sanottujen tuottavien töiden kautta ja siksi korostettiin tapoja, joilla naisia 

voitiin tukea näissä. Uusintavan ja tuottavan työn vastaparin näkökulmasta naiset kehityk-

sessä -lähestymistavan voidaan katsoa siirtäneen toimintalinjan naisten uusintavan työn 

tukemisesta, jossa naisten ensisijainen rooli nähtiin äiteinä ja perheen huoltajina heidän 

tuottavan työnsä tukemiseen, jolloin heidän taloudellisen panoksensa nähtiin toimivan kehi-

tyksen prosessissa olennaisena osana. Palaan käsittelemään Boserupin laajasti keskustelua 

herättänyttä työtä tarkemmin seuraavassa luvussa. Moserin mukaan naiset kehityksessä 

(WID) -näkökulma ja YK:n naisten vuosikymmenen aikana tehdyt kehitystoimintalinjat 

siirtyivät aiemmista sosiaalituen omaisista, perhekeskeisistä kehityshankkeista kohti naisten 

taloudellisen roolin tunnistavaa lähestymistapaa, joka näki naiset aiemmin koskemattomana 

resurssina taloudelliselle kehitykselle. Naiset pyrittiin ottamaan nyt kehityksen prosesseihin 

mukaan muun muassa parantamalla naisten lainan saatavuutta ja työllisyyttä, sillä heidän 

katsottiin aiemmin käyttäneen aikansa vain tuottamattomiin töihin. (Moser 1993, 2–3.) 

 

Naiset kehityksessä -lähestymistavan on kritisoitu keskittyvän naisiin eristyksissä heidän 

sosiaalisesta ja kulttuurisesta maailmastaan. Sukupuoli kehityksessä -näkökulma taas kat-

soi, että naisiin keskittyminen eristyksissä jätti huomiotta heidän todellisen ongelmansa, 

nimittäin alisteisen aseman miehiin nähden. Näin ollen näkökulmassa korostettiin sukupuo-

lisuhteiden huomioonottamista suunnitellessa välineitä naisten sisällyttämiseen kehityspro-

sessiin. Moser kertoo sukupuolisuunnittelun kehityksessä pyrkivän naisten voimaantumi-

seen ja sukupuolten tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseen yhteiskunnassa. 

(Moser 1993, 3–4.) Deborah Bryceson puolestaan toteaa, että vaikka naisten kehitysprojek-

tien päämäärät ja filosofiset perusteet ovat kehittyneet tasaisesti, eivät lahjoittajien tuen 

todelliset muodot ja ulkoiset interventiot ole juurikaan muuttuneet. Tuloja tuottavat projek-

tit hallitsevat Brycesonin mukaan alaa ja uskomus, että naiset saavuttavat tasa-arvon mies-

ten kanssa kotitalouden ulkopuolella tienattavien tulojen kautta. (Bryceson 1995, 205.) 

YK:n naisten vuosikymmenen painotus naisiin ja resurssien kohdentaminen heidän tarpei-

siinsa vaihtui 1980-luvun lopun velan ja laman ilmapiirissä resurssien jakamisen tehokkuu-

den painotukseen niin kansallisten hallitusten, lahjoittajajärjestöjen kuin kansalaisjärjestö-
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jenkin ohjelmissa. (Moser 1993, 11.) Nykyään laajalti suositun mikroyrityskehityksen voi-

daankin nähdä olevan yhdistelmä tehokkuutta ja vapaiden markkinoiden roolia korostavaa 

uusliberalistista kehitysajattelua, johon on yhdistetty pyrkimys naisten huomioimiseen ke-

hityksessä. Esittelen seuraavaksi tarkemmin mikroyrityskehityksen ja mikrolainojen taus-

talla nähtyä ideologiaa. 

3.4 Naisten mikroyrityskehitys ja mikrolainat  

Nykyinen mikrokehitys- ja mikrolainakeskustelu pyörii pitkälti ideologian pohjalta, jossa 

naisten omien tulojen nähdään lisäävän heidän neuvotteluvaltaansa myös kotitaloudessa sen 

lisäksi, että lisääntyneiden tulojen katsotaan vaikuttavan naisten kautta koko perheen hy-

vinvointiin. Mikroyrityskehityksen laajalle levinneestä suosiosta huolimatta on nykyään 

kuitenkin entistä enemmän tiedostettu, että mikroyrityksien kehitysohjelmat sekä osittain 

päällekkäinen mikrorahoituksen ala ovat vain kapea-alainen lähestymistapa köyhyyteen. 

 

Julia Elyacharin mukaan mikroyritys viittaakin nimenomaan toimintaan, joka on perustettu 

kehitysjärjestöjen lainalla työttömyyden vähentämiseksi, köyhien voimaannuttamiseksi ja 

vapaiden markkinoiden tukemiseksi (Elyachar 2005, 3). Mikrolainojen perustaja, sellaisena 

kuin ne laajasti tunnetaan, on Muhammad Yunus ja hänen Grameen-pankkinsa toimii mal-

lina useimmille mikrolainaohjelmille. Grameen-mallissa ryhmät koostuvat yleensä kuudes-

ta jäsenestä, jotka eivät ole sukua toisilleen, mutta jakavat samanlaisen sosioekonomisen 

aseman esimerkiksi varojen, asumisjärjestelyjen ja omaisuuden suhteen. Hyvä suoriutumi-

nen tarkoittaa kokouksiin osallistumista ja lainan maksua ajallaan. Lainakierron lopussa 

jäsenien on mahdollista hakea suurempia lainoja yrityksiensä laajentamiseen, mikäli ryh-

män jäsenet ovat maksaneet lainan yhdenmukaisesti takaisin. (Isserles 2003, 39.) Robyn 

Eversolen mukaan yksi mikroyrityksien kehitysohjelmien vetovoimasta on niiden huomion 

kohdistaminen naisiin, jotka ovat usein erityinen kohde mikroyritysten kehitysaloitteissa. 

Monet maailman pienen skaalan yrittäjistä ovat naisia ja monia köyhiä naisia rohkaistaan 

käynnistämään pienyrityksiä kansalaisjärjestöistä käsin. Päämääränä on usein saavuttaa 

taloudellisen itsenäisyyden tietty aste sekä parantaa heidän perheensä elantoa. Se, että niin 

monet mikroyrittäjistä on naisia, on katsottu olevan Eversolen mukaan olevan erityisen 
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positiivinen asia, sillä tutkimukset ovat todistaneet naisten taipumuksen käyttää tulonsa 

lastensa hyvinvointiin. Eversole toteaa kuitenkin, että mikroyritysten kehitysohjelmat voi-

vat yliarvioida kontrollin, joka naisilla on heidän liiketoimintansa tienesteihin siinä vai-

heessa kun nämä saavuttavat kotitalouden. (Eversole 2004, 125–126.) Esimerkiksi Aminur 

Rahman on kritisoinut Grameen-pankin mikrolainaohjelmaa Bangladeshissä ja osoittanut 

tutkimuksellaan, että vaikka naiset ottivat lainan liiketoimintaansa varten, lainan käyttivät 

todellisuudessa miespuoliset perheenjäsenet (Rahman 1999). 

 

Crewen ja Axelbyn mukaan mikrolainojen saama laaja tuki heijastaa osaksi sen yhteenso-

pivuutta uusliberalistisen käsitteen kanssa, jonka mukaan markkinat tuovat pelastuksen. 

Naisilla voidaan nähdä olevan kulttuurisia painolasteja, jotka estävät heitä saavuttamasta 

täyttä yrittäjyydellistä potentiaaliaan (ks. myös lukua 6.4). Grameenin pyrkimys parantaa 

naisten markkinatalouteen pääsyn ehtoja sopii uusliberalistiseen ideaaliin yksilön yrittäjyy-

destä ja vapaasta kilpailusta. Marginalisoitujen tuottajien, kuten naisten tai pienviljelijöiden 

vetäminen markkinatalouden vaihdon järjestelmiin kapasiteetin rakentamissuunnitelmilla ei 

usein kyseenalaista sitä, onko liittymisestä pitkän ajan hyötyjä. (Crewe & Axelby 2013, 

175). Kamerunissa hankkeen naiset olivat jo aiemmin toimineet epävirallisella sektorilla ja 

olleet näin mukana liiketoiminnassa jo ennen mikrolainan saamista, jolloin asetelma on 

hieman erilainen kuin kehitysohjelmissa, joissa naiset vedetään mukaan liiketoimintaan 

ensimmäistä kertaa.  

 

Crewen ja Axelby toteavat, että vaikka Grameen-malli voi haastaa joitain syrjinnän muoto-

ja auttamalla naisia saamaan lainaa, ei se kuitenkaan haasta niitä eriarvoisuuksia, joita on 

esimerkiksi kotitalouksien sisällä tai laajemmalla skaalalla. Lisääntyneellä tienaamiskyvyl-

lä, jonka mikrolaina pyrkii takaamaan, ei ole juuri vaikutusta eriarvoisten markkinoiden 

haastamiseen tai sosiaalisiin ja poliittisiin piireihin osallistumisen lisäämiseen. Crewen ja 

Axelbyn mielestä mikrolainaohjelmille on oma roolinsa tasapainoisessa kehitysstrategiassa 

mutta yksin siitä ei ole haastamaan suhteellista köyhyyttä ja eriarvoisuutta (Crewe & Axel-

by 2013, 175). Myös Robin Isserlesin mukaan on todellisia, vaikkakin kiisteltyjä, poliittisia 

ja taloudellisia muutoksia, jotka ovat tehneet mikrolainaohjelmista viehättävämpiä ja jopa 

tarpeellisia. Hän kuitenkin näkee liikkeelle panevan voiman mikrolainojen takana olevan 
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niiden vahva ideologinen side uusliberalismiin, jossa markkinoiden nähdään olevan yleis-

lääke taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Isserlesin mukaan ideologiset sitoumukset 

taloudelliseen individualismiin tukevat tällaista markkinajohtoista viitekehystä, erityisesti 

siten, kuinka ne vaikuttavat köyhyyden ongelmien ja alikehityksen käsityksiin ja ratkaisui-

hin. (Isserles 2003, 54.) Esittelen Isserlesin ajatuksia uusliberaalista ideologiasta mikroyri-

tyskehityksen ja mikrolainojen taustalla tarkemmin luvussa kuusi. 

 

Olen tässä luvussa tarkastellut niitä antropologisia keskusteluja, jotka ovat oleellisia sille, 

kuinka oma näkemykseni on rakentunut tutkielmassani. Käyn seuraavissa luvuissa esimer-

kiksi Esther Boserupin (1970) ja hänen tutkimuksensa kritiikin (esim. Lourdes Benería ja 

Gita Sen 1981) läpi sitä, kuinka historiallisesti kehitysajattelussa on nähty naisten rooli. 

Yhdistän tämän myös antropologiseen keskusteluun siitä, kuinka naisten eri aktiviteettien ja 

velvollisuuksien eli niin sanottujen naisten töiden tarkastelussa on nähty perinteiset länsi-

maiset kahtiajaot uusintamisen ja tuotannon sekä kotitalouden ja julkisen piirin välillä. Tätä 

edustaa erityisesti lyhyesti esittelemäni klassinen 1970- ja 1980-luvun feministisen antropo-

logian keskustelu naisten alisteisen aseman universaaliudesta. Käytän työssäni myös tutki-

muksia, joissa on tarkasteltu kriittisesti nimenomaan länsimaisten käsitysten ja globaalien 

taloudellisten voimien vaikutusta naisten rooleihin ja aktiviteetteihin, jotka ovat oleellisia 

käsitteitä naisten pienyrittäjyyttä käsittelevässä tutkimuksessani (esim. Gracia Clark 2001 ja 

Kathryn Pitkin & Ritha Bedoya 1997). Nykyään laajasta mikrolainakeskustelusta käytän 

vain osia, jotka liittyvät erityisesti uusliberaaliin ideologiaan ja naisten tuottavan roolin 

tukemisen näkökantaan (esim. Robin Isserles 2003 ja Marina Karides 2005), joten en avaa 

kyseistä keskustelua tässä työssä kokonaisuudessaan. Yhdistän näitä uusliberaalin ideologi-

an kritiikkejä mikroyrityskehitys- ja mikrolainakonteksteissa myös James Fergusonin 

(esim. 2007; 2010) ajatuksiin uusliberaalien elementtien käytöstä sosiaaliavustusten kon-

tekstissa, jossa niitä käytetään argumenteissa köyhien eduksi, sen sijaan, että ne nähtäisiin 

aina köyhiä sortavana voimana ja hyvinvointiagendan vastakohtana. 
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4 Naisten rooli kehityksessä – kotirouvasta voimaantuneeksi tuottajaksi? 

Käsittelen tässä luvussa sitä, kuinka länsimaiset käsitykset naisten rooleista ja uusintamisen 

ja tuotannon kahtiajaosta ovat vaikuttaneet siihen millaisina naisten roolit on nähty kehitys-

ajattelussa. Kehitysajattelussa voidaan nähdä Naisten vuosikymmenen jälkeen liberaali 

käsitys siitä, että sukupuolierot vähenevän naisten osallistuessa julkiseen tuotannon piiriin 

tasa-arvoisesti miesten kanssa. Feministisen keskustelun sosialistisessa näkemyksessä on 

puolestaan katsottu sukupuolierojen vähentyvän, mikäli miehet jakavat huolenpidollisen 

työn ja muut palkattoman kotitaloustyön muodot naisten kanssa. Tarkastelen myös sitä, 

kuinka seuraamani kehityshanke sijoittuu suhteessa tähän keskusteluun. Esittelen aluksi 

modernistista kehitysdiskurssia edustavan Esther Boserupin (1989 [1970]) tutkimusta, sillä 

sen on nähty vaikuttaneen vahvasti siihen, kuinka kehitysajattelussa nähdään nykyäänkin 

naisten tuotannollisen roolin tukeminen merkittävänä tekijänä naisten aseman parantami-

seksi. Esittelen myös Boserupin työhön liittyviä universalisoivaa feminismiä edustavia 

Lourdes Benerían ja Gita Senin (1981; 1982) sekä Janet Bujran (1986) ajatuksia, jotka puo-

lestaan näkevät kotitalouden naisten alisteisen aseman ytimessä. Käsittelen luvussa myös 

sitä, kuinka modernisaation, kapitalismin ja uusliberalismin prosessien on nähty kuljettavan 

mukanaan foucaultlaisen hallintamentaliteetin muotoja sekä länsimaista ideologiaa voi-

maannuttavasta kehityksestä. Esittelen tätä voimaantumiseen ja velvollisuuksien kasvuun 

liittyvää vuoropuhelua Kamerunin kontekstin kautta. 

4.1 Mukaan modernisaatioon – naisten huomioiminen kehitysajattelussa 

Esther Boserup kirjoitti 1970-luvulla pioneerityönä pidetyn teoksensa Woman’s Role in 

Economic Development aikaan, jolloin kehitysmaiden taloudellisesta kehityksestä kirjoitet-

tiin yhä enemmän ja laajemmin, mutta jolloin naisnäkökulma oli kehitysajattelussa vielä 

melko ylenkatsottu. Teoksessaan hän pyrkii osoittamaan, kuinka kapitalistinen hyväksi-

käyttö yhdistettynä eurosentrisiin ajatuksiin naisille sopivista rooleista ja aktiviteeteista 

johti naisten perinteisten oikeuksien tuhoon ja heikensi heidän taloudellista vapauttaan. 

(Boserup 1989 [1970]). 
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Boserup esitti vastoin aikansa käsityksiä, kuinka modernisaatio marginalisoi naisia ja näin 

huononsi heidän asemaansa sen oletetun parantamisen sijaan. Hän ei kuitenkaan vaikuta 

kritisoivan modernisaation pyrkimystä itsessään. Boserup itse näkee kahden perättäisen 

askeleen johtavan maita primitiivisestä edistyneemmälle taloudellisen kehityksen tasolle. 

Ensiksi perheen omavaraisuutta tukevat aktiviteetit korvataan kaupallisella myyntiin tarkoi-

tetulla tuotannolla sekä pienimuotoisella torikaupalla ja palveluilla. Seuraava askel on, että 

tällaiset aktiviteetit korvataan työllistymisellä moderniin sektoriin, toimistoihin, modernei-

hin kauppoihin ja modernien palveluiden teollisuudella. Boserup sijoittaa maanviljelyssek-

torin maaseudulle ja modernin sektorin urbaaniin ympäristöön, mutta näiden välissä ole-

vaksi sektoriksi hän nimeää basaari- ja palveluammatit, jotka sijaitsevat kummallakin alu-

eella (Boserup 1989 [1970], 178). Boserupin ajattelussa näkyy käsitys lineaarisesta kehi-

tyksestä maaseudulta kaupunkiin ja naisten omavaraistuotannosta basaarien ja palveluam-

mattien kautta palkkatöihin. Vaikka hän kritisoi naisten jääneen modernisaation mar-

ginalisoimaksi miesten saadessa uusien teknologioiden hyödyt ja siirtyessä pois perhepoh-

jaisesta työnteosta, näkee Boserup myös naisten hyötyvän modernisaatiosta päästyään sii-

hen mukaan. 

 

Lourdes Benería ja Gita Sen kritisoivat Boserupin käsitystä modernisaatiosta hyödyllisenä 

ja toteavat, että modernisaatio ei ole neutraali prosessi vaan se palvelee kapitalistista ke-

räämistä ja voittojen tekemistä. Päinvastoin kuin Boserup, he eivät näe naisten ongelmaa 

ainoastaan siinä, että he eivät pääse osallistumaan tähän prosessiin miesten kanssa tasaver-

taisesti vaan siinä, että itse modernisaation prosessi on järjestelmä, joka luo ja tehostaa 

eriarvoisuutta. He näkevät sen käyttävän hyväkseen vallitsevia sukupuolihierarkioita sijoit-

taakseen naiset alisteiseen asemaan jokaisella eri vuorovaikutuksen tasolla luokan ja suku-

puolen välillä. Benería ja Sen muistuttavat myös, että on mahdollista, että kapitalistinen 

kehitys voi hajottaa joitain naisia alistavia sosiaalisia rajoitteita, mutta nämä vapauttavat 

suuntaukset tuovat mukanaan uusia alistuksen muotoja. Benería ja Sen näkevät uusintami-

sen roolin naisten työn, seksuaalista työnjakoa ja naisten ja miesten alistetun ja hallitsevan 

välistä suhdetta määrittävänä tekijänä ja kotitalouden uusintamisen keskipisteenä. Näin 

ollen he peräänkuuluttavat analyysia, joka toisin kuin Boserupin työ, ottaa huomioon sekä 

kotitalouden piirin että kotitalouden ulkopuolisen sosiaalisen ja taloudellisen piirin, jonka 
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Boserup puolestaan näki naisten aseman määrittäjänä. (Benería & Sen 1981, 290–291.) 

Boserupin ja Benerían ja Senin käsitykset naisten asemasta ja sen kehityksestä eroavat sii-

nä, että Boserup näkee naisten aseman kehittyvän kodin ulkopuolella, tuotannon piirissä 

kun taas Benería ja Sen katsovat itse kotitalouden ja uusintavan piirin olevan avainasemas-

sa naisten aseman parantamiseksi. 

 

Kapitalismin ja palkkatyön nähdään länsimaissa erottavan tuottavan ja uusintavan työn sel-

västi toisistaan. Benerían ja Senin mukaan teollistuneissa, urbaaneissa yhteiskunnissa elan-

non taakka on yleensä palkan varassa ja kotitaloustyöt muuttavat palkan käyttöarvoiksi, 

joita kotitalous kuluttaa. Kotitaloustyön nähdään näin olevan elintärkeässä roolissa talou-

dellisen järjestelmän toimimiselle. Sen voidaan nähdä olevan yhteydessä markkinoihin sen 

ostaessa hyödykkeitä ja palveluita sekä tarjotessa esineellistettyä työvoimaa, joka vaihde-

taan palkkaan. Naiset ovat yleensä vastuussa tästä palkattomasta kotitaloustyöstä, joka puo-

lestaan johtaa Benerían ja Senin mukaan heidän heikkouteensa työmarkkinoilla ja heidän 

riippuvuuteensa miesten palkasta. Tämä on Benerían ja Senin mukaan sekä asymmetristen 

sukupuolisuhteiden taustalla että myös niiden tuote. Kotitalouden ja hyödyketuotannon 

ollessa tarkasti erotellut, tulee palkattomasta kotitaloustyöstä yhä eristetympää ja se erote-

taan selvästi kotitalouteen liittymättömästä tuotannosta. Benería ja Sen näkevät afrikkalai-

sen naisten maanviljelysjärjestelmän edustavan järjestelmää, jossa länsimainen uusintami-

sen ja tuotannon raja on keinotekoinen, sillä elannon suurin taakka on yleensä naisilla. (Be-

nería & Sen 1981, 292–293.)  

 

Janet Bujra puolestaan toteaa, että vaikka naisilla oli aina ollut suuri rooli esimerkiksi af-

rikkalaisessa maanviljelytuotannossa, on miesten lähtö kapitalismin myötä palkkatöihin 

väistämättä lisännyt heidän työtaakkaansa, laajentamatta suurimmassa osassa tapauksista 

heidän vapauttaan päätöksentekoon. Siellä missä poissaolevien miesten rahalähetykset ovat 

minimaalisia tai epäsäännöllisiä, ovat naiset olleet Bujran mukaan pakotettuja tuottamaan 

rahatuloja itse, sen lisäksi että he ovat kantaneet viljelemisen suuren taakan. Toisin kuin 

miehet, naiset kääntyvät kapitalismin alla pienhyödyketuotannon tai pienkaupankäynnin 

puoleen saadakseen näitä tuloja juuri siksi, että nämä aktiviteetit voidaan yhdistää suhteelli-

sen helposti nuorten lasten mukanaan tuomiin velvollisuuksiin. Bujra näkee saman proses-
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sin, joka vetää miehet palkkatöihin, tehostavan naisten töitä omavaraissektorilla sekä vetä-

vän heidät mukaan markkinoille tarkoitettuun tuotantoon. (Bujra 1986, 125.) Kuten osoitin 

luvussa 2.1, ei naisten työ Kamerunissa ole historiallisesti tarkasteltuna ollut kotitalouteen 

sidottua. Kenttätyössäni kapitalistiseen järjestelmään pitkään integroituneessa Kamerunissa 

tapaamani naiset eivät myöskään olleet sidottuja vain kotitalouden piirin ja käyttäneet ai-

kaansa vain kotitaloustöihin, vaan toimivat myös kotitalouden ulkopuolella rahatuloja tuot-

tavissa aktiviteeteissa. Pienimuotoisen kaupankäynnin ei voida myöskään katsoa olevan 

palkkatyö siinä merkityksessä kuin se esimerkiksi marxilaisessa ajattelussa käsitetään. Näin 

ollen länsimainen kokemus kapitalismin tuomasta jyrkästä kahtiajaosta palkkatöiden ja 

palkattomien kotitaloustöiden välillä ei nähdäkseni päde tutkimieni naisten elämässä. Kapi-

talismi onkin saanut omia erityispiirteitä afrikkalaisessa kontekstissa, eivätkä myöskään 

länsimaiset kahtiajaot naisten uusintavan ja tuottavan työn välillä näyttäydy kuten länsimai-

sessa kontekstissa.  

 

Boserupin työn on nähty puoltaneen voimakkaasti tuotannollisten resurssien jakamista nai-

sille osoittamalla heidän historiallisen merkityksensä tuotannossa. Näin hän tarjosi rationaa-

lisen perustan kehityslinjojen muuttamiselle, joiden vaikutukset näkyvät myös tutkimassani 

naisten taloudellisia aktiviteetteja tukevassa kehityshankkeessa. 

Boserup kritisoi myös länsimaisten ideologioiden vaikutusta naisten taloudellisen roolin 

tarkasteluun kehittyvissä maissa. Boserupin tutkimus pyrkikin paljastamaan kehitysajatte-

lun miespainotuksen osoittamalla naisten töiden merkityksen ja todellisen laajuuden ja 

kiinnitti erityistä huomiota niihin länsimaisiin oletuksiin, joiden takia naisten työt jäivät 

niin sanotusti näkymättömiksi. Boserup kritisoi erityisesti sitä, että naisten koulutus oli 

keskittynyt heidän omavaraistuotantoon liittyviin rooleihinsa kotitaloudessa, kuten ruoan-

laittoon ja lasten hoitoon, ja toteaa, kuinka tärkeää olisi, ettei täydellisiä kotirouvia tehdessä 

unohdeta naisten ammatillisia pyrkimyksiä (Boserup 1989 [1970], 221). Naisten tuotannol-

lisen kotitaloustyön lisääminen naisia tasa-arvoistavana tekijänä heijastaa Benerían ja Senin 

mukaan mielikuvaa naisten töistä kehittyneimmissä maissa, joissa kotitaloustyö vie vä-

hemmän aikaa ja ei ole fyysisesti kovin haastavaa. Se ei myöskään välttämättä heikennä 

patriarkaalisia suhteita tai sukupuolittunutta työnjakoa tuotannossa ja uusintamisessa. Itse 

asiassa korkeampi tuottavuus kotitaloudessa ja naisten laajempi osallistuminen perheen 
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piirin ulkopuolelle voivat Benerían ja Senin mukaan tapahtua ilman alistavien rakenteiden 

muuttamista. Tuloksena on yleensä naisten tuplavelvollisuus kotitaloustöissä ja sen ulko-

puolisissa töissä. (Benería & Sen 1982, 169.) Mikäli naiset ovat asemassa, jossa he joutuvat 

tekemään tuplapäivää ja jos lastenhoitoa ei ole saatavilla, eivät esimerkiksi palkkojen ja 

työpaikkojen tasa-arvoisuuteen tähtäävät toimintalinjaukset voi ratkaista naisten toissijaista 

asemaa työmarkkinoilla. Näin Benería ja Sen muistuttavat, että naisten osallistuminen pal-

kalliseen tuotantoon on heidän kotitalouteen liittyvien töidensä ehdollistamaa. Beneríalle ja 

Senille näin ainoa oikea toimintalinja on syrjinnän poistaminen uusintamisen piirin tasolla, 

jolloin kotitaloustyöt jaettaisiin tasapuolisesti naisten ja miesten välillä, lastenhoitopalvelut 

olisivat saatavilla ja sosialisaation prosessin patriarkaaliset suhteet ja sukupuolistereotypiat 

poistettaisiin. (Benería & Sen 1981, 294.)  

 

Drucilla Barkerin mukaan Boserup ei käsittele reproduktiivista työtä analyyttisesti erillise-

nä produktiivisesta. Barkerin tulkinnan mukaan Boserup näkee kapitalismin leviämisen 

pohjimmiltaan vapauttavana voimana naisille, sillä palkkatyön leviämisen ja ruoan, vaate-

tuksen, terveyden ja koulutuksen kaupallistamisen jälkeen naiset vapautuisivat raadannasta 

ja kotitaloudellisesta alistamisesta. (Barker 2005, 2197.) Lourdes Benería ja Gita Sen puo-

lestaan toteavat, että Boserupin ajatuksissa näkyvät suurelta osin uusklassiset analyyttiset 

käsitteet, jotka rajoittavat suuresti hänen analyysiään. Heidän mukaansa Boserup ei myös-

kään kyseenalaista kehitysmallia, joka on tyypillinen kapitalistisille talousjärjestelmille. 

Lisäksi Benería ja Sen kritisoivat Boserupia siitä, että hän keskittyy liikaa tuotannon piiriin 

kodin ulkopuolella ja jättää huomiotta naisten roolin uusintamisessa. (Benería & Sen 1981, 

282.)  

 

1980-luvun loppupuolelle tultaessa feministinen liike vaatikin siirtymistä modernisaatioon 

pohjautuvista kehitysmalleista kohti voimaantumiseen pyrkiviä strategioita, jotka keskittyi-

vät sukupuolten oikeuksiin ja tasa-arvoon (ks. esim. Gita Sen ja Caren Grown 1988). Voi-

maantumisesta onkin tullut 1990-luvusta lähtien valtavirran kehitysajattelussa ja toiminnas-

sa miltei muotisana, joka kuuluu oleellisesti monen eri tason toimijoiden kehityssanastoon. 

Voimaantumisen lähestymistapaan kuuluvat usein osallistavat menetelmät, jotka syntyivät 

ylhäältä alaspäin tapahtuvan kehityksen kritiikistä. Osallistamisen menetelmien yhdistyessä 
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uusliberaaliin käsitykseen yksilöstä oman onnensa seppänä vapailla markkinoilla on olen-

naista pohtia, syntyykö yhdistelmästä todella voimaantumista vai lisääkö se vain yksilöiden 

omaa vastuuta länsimaisten ideologioiden mukaisesti määritellystä kehityksestä. Valtavir-

ran kehitysajattelussa on sanouduttu irti modernisaatioteoriasta ja käsityksestä, jonka mu-

kaan afrikkalaiset yhteiskunnat kehittyvät askeleittain länsimaiden kaltaiseksi. Kuitenkin 

modernisaatiokäsitysten piirteitä voidaan yhä nähdä epäsuorasti kehityspyrkimyksissä, jot-

ka näkevät esimerkiksi länsimaisten talouskäsitysten ja järjestelmien olevan avain kehityk-

seen. Tutkimassani hankkeessa ei puhuta suoranaisesti naisten voimaannuttamisesta, vaan 

pääpaino retoriikassa on perheen hyvinvoinnissa. Kuitenkin hankkeessa on nähtävissä sa-

moja teemoja kuin voimaannuttamisen ideologiassa sen korostaessa naisten itsetyöllisty-

mistä ja sen nähdessä naisten omien tulojen tuovan jonkinasteista positiivista muutosta 

naisten elämään. 

 

Kehityskeskustelussa naisten vuosikymmenestä alkanut pyrkimys tukea naisten tuottavaa 

työtä uusintavan työn sijaan tehostui entisestään feministisen voimaantumisen agendan 

yhdistyessä 1980-luvun uusliberalistiseen taloudellisen tehokkuuden ja köyhyyden vähen-

tämisen ilmapiiriin. Voimaantumisen lähestymistavan nähdään myös olevan siirtymä pois 

hyvinvointiin keskittyvästä lähestymistavasta kehityksessä, mutta esimerkiksi seuraamas-

sani hankkeessa naisten uusintavan työn korostaminen sisältää myös tämän hyvinvointi-

ideologian. Seuraamani hankkeen voidaan nähdä käsittävän sekä naisten uusintavan roolin 

että tuottavan roolin, sillä tarkoituksena on opettaa naisia toimimaan kodin ulkopuoleisilla 

markkinoilla tuottaen tuloja tehokkaammin, mutta näiden tuotettujen tulojen käyttötarkoitus 

on ilmaistu olevan perheen hyvinvointi. Kaikkien naisten on osallistuttava ravitsemuskou-

lutukseen ennen yrittäjyyskoulutusta, mutta kaikki ravitsemuskoulutukseen osallistujat ei-

vät pääse osallistumaan yrittäjyyskoulutukseen. Tähän vaikuttaa varmasti myös sekä Mart-

taliiton että ACESF-CA:n tausta järjestöinä, jotka ovat historiallisesti keskittyneet nimen-

omaan kotitalouden piiriin. Toisaalta hankkeen päämäärä on tukea naisten oikeutta omiin 

tuloihin ja se sisältää näin käsityksen siitä, että naisten omat tulot johtavat positiiviseen 

muutokseen elämässä. Toisaalta naisten kasvaneiden tulojen oletetaan vaikuttavan nimen-

omaan perheen ravitsemukseen positiivisesti, jolloin esimerkiksi naisten ja miesten roolien 

kotitaloudessa ei juurikaan oleteta muuttuvan naisten hoitaessa yhä uusintavat työt. 
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4.2 Naisten lisääntyneet velvollisuudet uusliberaalissa Kamerunissa 

Globalisaation mukana kulkevien uusliberaalien ideologioiden voidaan nähdä vaikuttaneen 

pienemmän skaalan kehitysinterventioiden lisäksi myös Kamerunin makrotalouteen, mikä 

puolestaan on vaikuttanut myös naisten velvollisuuksiin ja rooleihin epävirallisella sektoril-

la. Nykyisen globalisaation ajan on katsottu edustavan uusliberaalia hallintamentaliteettia, 

joka on johdettu luvussa kolme esittelemästäni Foucaultin alkuperäisestä hallintamentali-

teetin käsitteestä. Hallintamentaliteetin katsotaan usein tässä muodossaan olevan ohjausta 

tiettyyn käytökseen, jonka kohteena ovat sekä yksilöt että väestöt. Tämä ohjaus yhdistää 

hallinnan tekniikoita ja kuria yksilön itsensä hallitsemiseen. Uusliberaalin hallintamentali-

teetin ominaispiirteitä ovat Akhil Guptan ja Aradhana Sharman mukaan kilpaileva markki-

nalogiikka ja fokus pienempään valtionhallintoon, joka hallitsee etäältä. Tällaisessa etähal-

linnassa sosiaalisista instituutioista, kuten kansalaisjärjestöistä, kouluista, yhteisöistä ja jopa 

yksilöistä tehdään vastuullisia aktiviteeteista, joista aiemmin valtionhallinto on huolehtinut. 

(Gupta & Sharma 2006, 277.) Valtion roolin supistuessa uusliberaalien globaalien voimien 

seurauksena, myös sen tarjoamat hyvinvointiin liittyvät palvelut vähenevät, kuten esimer-

kiksi luvussa 2.3 käsittelemieni rakenteellisten sopeuttamisohjelmien yhteydessä. Seuraa-

massani hankkeessa pyritään naisia opettamaan pelaamaan uusliberaalin markkinalogiikan 

pelisäännöillä, joihin liittyy myös uusklassinen käsitys rationaalisesta vapailla markkinoilla 

toimivasta yksilöstä. Naisille pyritäänkin opettamaan, kuinka he itse voivat parantaa per-

heensä elintasoa kasvattamalla tulojaan markkinoiden ja taloustietämyksen avulla. Väestön 

hyvinvoinnin ottaminen tarkasti fokukseen kehitysinterventioissa on foucaultlaisittain yksi 

biovallan muoto, joka nähdään myös eräänä hallintamentaliteetin tunnusmerkkinä (Gupta & 

Sharma 2006, 281). Hallintamentaliteetin voidaan katsoa myös rakentavan tietopohjaa ja 

valtaa tavoilla, jotka saavat vallan vaikuttamaan rationaaliselta (Hanson 2007, 247). Esi-

merkiksi seuraamassani hankkeessa ei juuri kyseenalaisteta niitä uusliberaaleja elementtejä 

tai uusklassisia käsityksiä ihmisestä ja oikeanlaisesta toiminnasta, joita kohti naisten käy-

töstä pyritään ohjaamaan koulutuksilla ja valmennuksella. 

 

Tosiasia kuitenkin on, että Kamerunissa vallitsee uusliberalistinen ympäristö Marttaliiton ja 

ACESF-CA:n hankkeesta huolimatta, erityisesti 1980-luvun globaalin laman ja sen aiheut-
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tamien uusliberaalien rakenteellisten sopeuttamisohjelmien seurauksena. Tämä on se toi-

mintaympäristö, jossa kamerunilaiset naiset joutuvat hankkimaan elantoa itselleen ja per-

heelleen päivittäin. Charles Fonchingongin mukaan nopea väestönkasvu Kamerunin urbaa-

neilla alueilla ja kasvanut urbaani köyhyys vaativat tarkemman huomion kiinnittämistä 

naisten aktiviteetteihin urbaanilla epävirallisella sektorilla. Urbaanin elannon erityispiirtee-

nä on Fonchingongin mukaan riippuvuus käteistuloista, jotka tienataan yleensä epäviralli-

sella sektorilla. Suuri osa naisista Kamerunissa on osa tätä epävirallisen sektorin työvoimaa 

tasapainotellen kodinhuoltajan, äidin ja tulojen tienaajan rooliensa välillä. Kun miesten 

työttömyys tai alityöllistyneisyys kasvavat, tulevat kotitaloudet yhä riippuvaisemmiksi 

naisten tuloista töissä, jotka nähdään usein marginaalisina tai alentavina. Fonchingong 

muistuttaa kuitenkin, että on vain olettamus, että yhä useammat naiset Kamerunin urbaa-

neilla alueilla osallistuvat ruoan myymiseen lisätäkseen kotitalouden tuloja. Taloudellisen 

romahduksen ja rakenteellisten sopeuttamisohjelmien kynnyksellä naiset nielaistaan pieni-

muotoiseen kaupankäyntiin heidän pääasiallisena selviytymiskeinonaan. (Fonchingong 

2005, 243–244.) Kaupunkiväestöjen kasvaessa on katumyymisestä tullut globaali ilmiö, 

joka vaikuttaa vain lisääntyvän siitä yleisestä uskomuksesta huolimatta, että katumyyminen 

vähentyy talouksien ja tulojen noustessa.  

 

Kenttätyössäni Kamerunin urbaanissa ympäristössä näkyi erityisesti tarve ostaa hyödykkei-

tä ja palveluita rahalla, mikä on saanut naiset osallistumaan epävirallisen sektorin pienkau-

pankäyntiin yhä suuremmassa määrin. Kenttätyöni kahdessa erilaisessa kaupungissa osoitti 

rahatulojen tarpeen kahdessa eri urbaanissa ympäristössä. Lounais-Kamerunin suurten 

maanviljelysalueiden kaupunkikeskuksen Bamendan naiset ostivat torilta vain ruoka-

aineita, joita eivät voineet viljellä lähialueiden maapalstoillaan, kun taas pääkaupungissa 

Yaoundéssa naiset ostivat kaiken joko toreilta Yaoundésta tai silloin tällöin kauempaa ky-

listä. Bamendalainen ravintoloitsija Agnes kertoi kysyttäessä mitkä tekijät vaikuttavat hä-

nen käyttämiinsä ruoka-aineisiin: 

Esimerkiksi koska et voi viljellä riisiä, sinun täytyy ostaa sitä. Spagetin kanssa sama 
juttu tai sinun täytyy ostaa mikä tahansa, mikä on tehty jauhoista. Mutta se ei ole 
helppoa, lasten kanssa, koulun kanssa. Ne pienet asiat mitä teemme täällä, ei ole 
helppoa mennä koko ajan torille, siksi meidän täytyy käydä joskus maapalstoillamme, 
korvataksemme pieniä tulojamme. (Haastattelu 29.1.2013.) 
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Tosin Agnes myös totesi, että jopa maapalstalla käymiseen tarvitaan rahaa: 

[…] loppujen lopuksi raha määrittää, mitä sinun tulee tehdä, jopa ruoan jota syöt, sa-
notaan esimerkiksi jos menet maapalstalle tai tulet sieltä, sinun täytyy maksaa taksi 
sinne ja takaisin, jotta saat ruoat sieltä. Ostat sitten torilta tai keräät satoa maapalstal-
ta, sinun täytyy käyttää rahaa. Joten kun käymme kauppaa, voimme tehdä myös vilje-
lyä ja näin ne tukevat myös toisiaan. Se on myös tärkeää elämässämme. (Haastattelu 
29.1.2013.) 

 

Ruoka-aineita, joita yleisimmin jouduttiin ostamaan olivat myös esimerkiksi liha, kala ja 

öljy. Bamendalainen Denise totesi: 

Nykyään Bamendassa on erittäin kallista, liian kallista. Joten me ostamme sitä, mihin 
meillä on rahaa. Lihaan meillä ei oikein ole varaa, joten sitä syömme vain silloin täl-
löin. Kalaa syömme yleensä vaikka kalakin on aika kallista nykyään, mutta me sel-
viämme siitä. Voimme paistaa papuja, huckleberrya8, vihreitä lehtiä, sitä yleensä 
syömme. (Haastattelu 27.1.2013.) 

 

Haastattelemani naiset eivät nähneet taloudellisia aktiviteettejaan niinkään erillisinä esi-

merkiksi maanviljelysaktiviteeteistaan vaan päämääränä tuntui olevan elannon saaminen eri 

aktiviteetteja yhdistämällä. Toisaalta siis, vaikka kaupungeissa naisilla ei ole aikaa vieviä 

omavaraisaktiviteetteja, joudutaan käyttämään enemmän aikaa rahatulojen tienaamiseen 

perheen ruokkimiseksi. Yaoundéssa kysyessäni naisilta, mistä he hankkivat perheen ruoat, 

vastattiin yleensä, että ruoat ostetaan torilta. Osa niistä naisista, jotka myivät ruoka-aineita 

myös työkseen, ostivat kylissä käydessään ruokaa sekä toimintaansa varten että perheen 

ruokkimiseen. Tapaamani kehityshankkeeseen valituille naisille taloudelliset aktiviteetit 

edustivat suurimmaksi osaksi selviytymiseen ja perheen ruokkimiseen tarvittavaa jokapäi-

väistä pientä tuloa. Myös hankkeen kokonaisidea on tukea alle 1000 FCFA:lla (noin 1,50 

euroa) päivässä perheensä ruokkivien naisten taloudellisia aktiviteetteja, jotta naiset pystyi-

sivät kasvattamaan rahatulojaan lastensa ja perheensä hyvinvoinnin hyväksi.  

 

Naisten yrittäjyyttä Lounais-Kamerunissa tutkinut Margaret Niger-Thomas toteaa, että yksi 

Kamerunin kotitalouksissa tapahtuvista muutoksista on vastuiden siirtyminen (shifting res-

                                                
8 Pensasmustikan kaltaisen kasvin syötävät lehdet, kutsutaan Bamendan alueella myös nimellä njama njama. 
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ponsibilities). Kun toiset siirtävät pois velvollisuuksiaan, ottavat toiset niitä vastaan. Tämä 

on Niger-Thomasin erityisen selvää niissä sukupuolirooleissa, joita naisilla ja miehillä on 

eri kotitalouksissa. Sukupuolittunut työnjako sukupuoli-ideologiana ei ole uusi asia, eikä 

myöskään kehityksen prosessin tulosta. Palkkatyömarkkinoiden kehittyessä käteistulojen 

tarve kasvaa ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia tulee esiin. Näin myös sukupuolittunutta 

työnjakoa luodaan ja uudelleen luodaan. Palkkatyön lisäksi tätä jakoa luodaan Niger-

Thomasin mukaan uudelleen myös muissa aktiviteeteissa, kuten maaseudun ja urbaaneiden 

alueiden itsetyöllistyksessä, erityisesti kaupankäynnissä, maanviljelyssä ja kotitalouden 

tehtävissä. (Niger-Thomas 2000, 282.) 

 

Monet naisten vastuulleen ottamista tehtävistä ovat Niger-Thomasin mukaan kuuluneet 

aiemmin miehille tai muille sukulaisille. Samaan aikaan kun naiset kasvattavat taloudellisia 

aktiviteettejaan, he ovat kuitenkin velvoitettuja hoitamaan myös kotitalouden työtehtävät. 

Niger-Thomas toteaa, että kotitalouden tasolla eriarvoinen sukupuolittunut työnjako vaikut-

taa kasvavan, kun naiset osallistuvat enemmän sekä uusintaviin että tuottaviin tehtäviin. 

Niger-Thomasin mukaan yleinen tendenssi on, mitä enemmän naiset tienaavat, sitä enem-

män miehet vapautuvat aiemmista velvoitteistaan. Naiset ottavat vastuulleen yleensä mie-

hille kuuluneita vastuita kuten lasten koulutuksen, terveydenhuollon ja sekä lastensa että 

itsensä yleisen hyvinvoinnin. Niger-Thomas toteaa, että taloudellinen paine useimmissa 

afrikkalaisissa yhteisöissä on johtanut kotitalouden selviytymisen taakan siirtoon naisten 

harteille. (Niger-Thomas 2000, 283.)  

 

Fonchingongin mukaan hänen tutkimiensa kamerunilaisten naisten työpäivät olivat yleensä 

yhteensä 6,5 tunnin pituisia riippuen myytävän ruoan tyypistä. Yleensä toiminta alkoi vii-

deltä aamulla ja loppui vasta keskiyöllä. (Fonchingong 2005, 246.) Myös haastattelemieni 

naisten kertoessa päivistään, kävi selvästi ilmi kuinka työntäyteisiä päivät ovat. 

Yaoundélainen Ada Sala kertoi päivästään: 

Joka päivä herään, rukoilen ja kiitän jumalaa siitä, että olen yhä elossa ja siitä mitä 
jumala on antanut. Sen jälkeen valmistan lapseni aamiaisen, poika syö, jos on läksyjä 
kouluun, ne on tehty edellisenä päivänä, sen jälkeen poika menee kouluun. Yleensä 
menen, otan mukaan toritavarat ja vien ne sinne missä ne myydään, tavalliselle 
myyntipisteelleni. Tämän myyntipisteen lisäksi minulla on monia muita myyntikoju-
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ja, joille menen ja asetan myytävät tuotteet. Myyn noin klo 11.45 asti, jonka jälkeen 
lähden, tulen takaisin, peseydyn, kylven ja pukeudun. Jos on jotain, menen töihin, sil-
lä työskentelen yksityisessä yrityksessä, joka antaa myös rahaa. Työhön kuuluu liik-
kumista ja ihmisten tapaamista. Koitan vakuuttaa ihmisiä rekisteröitymään, ottamaan 
mikrolainoja. Tämän jälkeen noin klo 14.30–15.00 palaan kotiin ja jos huomaan, että 
myytävät tuotteet ovat loppu ja täytyy paistaa lisää jauhobanaaneja tai tehdä lisää 
maapähkinämakeisia, menen torille. Jos niitä on kotona, hyvä, teen ne, mutta jos ko-
tona ei ole mitään, menen lähitorille, etsin maapähkinöitä ja ruokabanaaneja, sitten 
tulen ja paistan ja teen liiketoimintaani torilla. Maapähkinöiden osalta ja paistoajan 
osalta, minun täytyy jättää ne jäähtymään hetkeksi, koska ne eivät ole hyviä kuuma-
na. Kun ne ovat jäähtyneet, voin tehdä sen illalla, klo 17.00 mennessä ne ovat kylmiä, 
koska ne tarvitsevat 2–3 tuntia jäähtyäkseen, laitan ne muovipusseihin, kuten näet 
tuossa (osoittaa maapähkinäkarkkipusseja), aamulla nousen ylös ja jatkan samaa ru-
tiinia, menen ja vien tuotteet, tulen takaisin, vaihdan vaatteet. 9  (Haastattelu 
23.1.2013.) 

 

Ada Sala tekee päivän aikana siis kahta työtä, sekä hoitaa yksin poikaansa. Hän on töissä 

mikrolainayrityksessä, mutta joutuu lisäksi tekemään pienkaupankäyntiä. Näiden tuloja 

tuottavien aktiviteettien lisäksi hän hoitaa päivittäin kaikki kotitalouden aikaa vievät tehtä-

vät kuten, ruoanlaiton, siivoamisen ja tiskaamisen, jotka kaikki hoidetaan manuaalisesti. 

Ada kertoi myös, että hän on käynyt autokoulun päästäkseen kuljettajaksi, mutta kukaan ei 

ollut palkannut häntä kuljettajakseen. Hän oli myös pitänyt puhelinkioskia ja liikuskellut 

paikasta toiseen etsien töitä ennen kuin sai mikrolainan maapähkinätoimintaansa. Jo pelkän 

haastattelun järjestäminen hänen kanssaan osoittautui haasteelliseksi. Olimme sopineet 

haastattelevamme häntä ensimmäisenä heti aamusta, mutta loppujen lopuksi hänet saatiin 

kiinni vasta iltapäivällä ja haastattelu toteutui vasta illalla. (Kenttämuistiinpanot 23.1.2013.)  

 

Historiallisesti ajateltuna naisten maanviljelystyöt määrittivät pitkään heidän ajankäyttöään 

kotitalouden töiden lisäksi. Kamerunin modernissa urbaanissa ympäristössä puolestaan 

naisten käteistä tuottavat aktiviteetit määrittävät päivän kulkua rutinoimalla sitä kapitalisti-

selle järjestäytymiselle tyypillisesti. Naiset myös ottavat taloudellisen paineen kasvaessa 

lisää perheen tuloihin ja hyvinvointiin liittyviä velvoitteita, jotka ovat aiemmin olleet esi-

merkiksi miesten vastuulla. Käsittelen luvussa 5 tarkemmin uusliberaalien taloudellisten 

                                                
9 Haastattelu käännetty tulkin puheesta ensimmäiseen persoonamuotoon. 
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muutosten, kuten rakenteellisten sopeuttamisohjelmien vaikutusta naisten roolien ja velvol-

lisuuksien laajenemiseen naisten omien käsitysten kautta. 

4.3 Naisten pienkaupankäynti ja uusliberalistinen kehitys – velvollisuuksien kasvua 

vai voimaantumista? 

Kuten olen osoittanut, ovat naiset ajautuneet yhä enenemässä määrin epävirallisen sektorin 

töihin niin kapitalismin kuin uusliberaalien prosessien vaikutuksesta. Seuraamassani kehi-

tysyhteistyössä toteutetussa kehityshankkeessa naisten pienkauppiastoimintaa pyritään ra-

tionalisoimaan ohjaamalla heitä toimimaan länsimaisen taloudellisen ajattelun mukaisesti. 

Aradhana Sharma näkee nykyisessä monikansallisessa uusliberaalissa hallintamentaliteetin 

järjestelmässä myös kansalaisjärjestöt hallinnan välineenä. Sharman mukaan voimaantumi-

sen käsityksen maailmanvalloitus kehitysdiskurssissa on kulkenut käsi kädessä uusliberaa-

lien säätelevien mekanismien kuten rakenteellisten sopeuttamisohjelmien kanssa. Voimaan-

tumisohjelmat edesauttavat Sharman mukaan uusliberaaleja päämääriä pienestä ja hyvästä 

valtionhallinnosta, sillä ne sallivat kehitysmaiden kehittyvien valtioiden vähentää työnteki-

jöitä antamalla hyvinvointiin liittyviä velvollisuuksia toisten hoidettavaksi. Antamalla yksi-

löille ja yhteisöille itselleen valmiudet, niistä tehdään vastuullisia omasta kehityksestään. 

Nykyinen uusliberaali ajanjakso onkin Sharman mukaan todistanut niiden valtioon osittain 

liittyvien tai liittymättömien tahojen globaalia räjähdysmäistä kasvua, jotka operoivat kai-

killa tilan tasoilla ja suorittavat valtionhallinnon hyvinvointitehtäviä. (Sharma 2006, 62–

64.) 

 

Kamerunin uusliberaalissa ympäristössä voidaan yksilöistä nähdä tulevan myös toimijoita, 

jotka turvaavat hyvinvointiaan markkinoiden avulla valtion sijasta. Kamerunissa pienkau-

pankäynti on naisten pääasiallinen strategia tasoittaa talouden muutoksista aiheutuvaa koti-

talouden tulojen vähenemistä ja elinkustannusten nousemista. Fonchingongin mukaan 

vaikka tulojen tuottamisen ja huolenpidollisten roolien kompromissi on haastavaa naisille, 

hänen tutkimansa ovat naiset ilmoittaneet, että he saavat itsevarmuutta ja rakentavat 

omanarvontuntoa samalla, kun he huolehtivat perheistään ja ottavat elättäjän roolin. (Fon-

chingong 2005, 246–249.) Myös tapaamani naiset vaikuttivat saaneen itsevarmuutta tulo-
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jensa hallinnasta. Yaoundélainen Alice kertoi saatujen tulojen säästämisestä saadusta var-

muudesta kysyessäni, mitä hän on kokenut oppineensa hankkeesta: 

Pidän myös mielessäni, miksi tämä raha laitetaan sivuun ja säästetään. Tiedän, että 
minulla on potentiaalia, että jos minulla on joku ongelma, voin aina ottaa jotain ja 
ratkaista ongelman.10 (Haastattelu 18.1.2013.) 

 

On kuitenkin vaikea vahvistaa, onko naisten vähäisillä tuloilla todella vaikutusta elin-

olosuhteiden parantamiseen. Täyttääkseen haastavat tehtävänsä, valjastavat myyjät usein 

myös lapsensa lisätyöhön, joka puolestaan voi vaikuttaa lasten koulutukseen, terveyteen ja 

sosiaaliseen kasvatukseen. (Fonchingong 2005, 249.) Kuitenkin kehitysajattelussa naisten 

tuottavien töiden nähdään olevan väline oman elämän hallintaan. Epävirallisen sektorin 

töitä tuetaan erityisesti, sillä niiden katsotaan olevan joustava ratkaisu naisten ajankäytölle 

sekä kotitalouden töissä että sen ulkopuolisissa töissä. Naisten tulojen tienaamista tukevat 

kehitysohjelmat keskittyvät urbaanissa ympäristössä usein epävirallisen sektorin töihin, 

jotka voivatkin olla naisille suhteellisen helppo tapa hankkia pieniä tuloja, mutta eivät vält-

tämättä tarjoa pidempiaikaista turvaverkkoa. 

 

Myös korkea naispuolisten perheenpäiden määrä kamerunilaisten pienkauppiaiden parissa, 

osoittaa Fonchingongin mukaan, että ruoan myyminen nähdään lähinnä selviytymisstrate-

giana naisille. Naiset kokivat olevansa perheenpäitä, mikäli he tekivät suuret päätökset koti-

taloudessa, toimivat perheen elättäjinä liiketoimintansa kautta, olivat vastuussa kodin joka-

päiväisestä pyörittämisestä ja ottivat yhä enemmän vastuuta lasten koulumaksujen, sairaan-

hoitokulujen ja muiden tarpeiden, kuten vaatteiden maksamisessa. (Fonchingong 2005, 

249.) Naiset perheidensä ainoina elättäjinä joutuvatkin tehostamaan toimintaansa erityisesti, 

sillä heillä ei ole miesten tuloja auttamassa kotitalouden kuluihin. Tapaamani yaoundélai-

nen Maman Anaba kertoi elämästään: 

Jos kärsin tänään, kärsin sen takia, että mieheni ei ole enää elossa. Kun minulla oli 
vielä mies, en joutunut tekemään kaikkia asioita, joita joudun tekemään nykyään. Mi-
nun täytyy huolehtia lapsista, koulumaksuista. Kun mieheni oli elossa, huolehdimme 
kumpikin tietyistä asioista, mutta nyt joudun huolehtimaan kaikesta. Koska olen yk-
sin ja en ole taloudellisesti vakaa. 

                                                
10 Haastattelu käännetty tulkin puheesta ensimmäiseen persoonamuotoon. 
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Mieheni ja minun pääprojektina oli ostaa maata. Niin paljon maata kuin mahdollista 
viljelemistä varten, jauhobanaaneja ja niin edespäin. Ainakin saada maata, mutta 
mieheni kuoleman jälkeen minulla ei ole enää rohkeutta ja voimaa viljelyä varten. 
Onneksi minulla on jo aikuistunut poika, joka on päättänyt mennä yhdelle noista 
maista ja aloittaa istutuksen, mutta toistaiseksi siellä ei ole mitään suurta. Joten mietin 
yhä mitä tehdä. 
 
Haluat varmasti kysyä mistä saan rahat lapsieni tukemiseen. Kun mieheni oli vielä 
elossa, saimme eläkettä, jonka annoimme lapsille. Kun mies lähti, tätä rahaa tuli vielä 
ja otin rahat, mutta koska miestäni ei enää ole, yritin pärjätä nyt näillä rahoilla ja kä-
vin ostamassa (middle men monopoly) tuotteita yhdestä paikasta halvalla ja myin sit-
ten muille ihmisille ja sain näin omaa tuottoa ja näin olen elänyt. 
 
Tilanne on todella vaikea ja kärsin, koska kun mieheni kuoli, kukaan perheestä ei ha-
lunnut enää nähdä minua. Olin mieheni kuollessa kuudennella kuulla raskaana. Syn-
nytin lapsen 20. joulukuuta ja 5. tammikuuta olin jo ulkona etsimässä rahaa. Näin ei 
yleensä tehdä, mutta minulla ei ollut vaihtoehtoja, minun piti pitää huolta perheestäni 
ja ruokkia lapset. Nyt olen täällä ja talo on tällainen kun näet, koska kukaan ei halua 
auttaa minua. Mutta en valita, teen parhaani, mutta haluan nähdä lapseni olevan jotain 
tulevaisuudessa elämässään.11 (Haastattelu 23.1.2013.) 

 

Maman Anaban tarinasta voidaan nähdä, kuinka haavoittuvassa asemassa erityisesti epävi-

ralliselle sektorille työllistyneen naiset ovat. Heille ei kerry epävirallisista töistään omaa 

eläkettä ja heidän sairastuessaan työt seisahtavat. Hänen tarinassaan näkyy epävirallisen 

sektorin kaksinainen luonne, sillä toisaalta itsensä työllistäminen takaa tuloja ainoastaan 

silloin, kun ihminen kykenee tekemään työtä, eikä se tuo pidempiaikaista turvaa. Perintei-

sesti Kamerunissa pidempiaikaisia säästöjä ja turvaa on haettu osallistumalla luvussa 2.4 

esittelemiini perinteisiin kiertäviin säästöryhmiin. Toisaalta taas esimerkiksi Maman Ana-

ban miehen kuoltua ja perheen kääntäessä selän hänelle, oli pienkaupankäynti strategia, 

jolla hän sai kuitenkin lapsensa ruokittua. Maman Anaba asuu nyt 64-vuotiaana Yaoundén 

lähiössä muutaman lapsensa ja lapsenlapsensa kanssa. Lapsia hän on saanut yhteensä 14, 

mutta heistä enää 10 on elossa. Kuitenkin hän sanoi olevansa jumalalle kiitollinen kaikesta, 

mitä on saanut, sillä osa hänen lapsistaan on töissä ja osa yliopistoissa. ”Viimeisinkin pie-

nistä lapsista menee myös yliopistoon” Maman Anaba toteaa (Haastattelu 23.1.2013). 

Vaikka hänellä ei olekaan enää turvaa miehestään, näkee Maman Anaba tulevaisuuden nä-
                                                
11 Haastattelu käännetty tulkin puheesta ensimmäiseen persoonamuotoon. 
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kymissä erityisesti lapsensa, hänen aikuisen poikansa jatkaessa maapalstatoimintaa ja hänen 

lastensa kouluttautuessa.  

 

Osalla tapaamistani naisista oli myös samassa kotitaloudessa asuva aviomies. Fonchingong 

toteaa, että naisten tuplataakasta huolimatta, 30 prosenttia hänen tutkimistaan kamerunilai-

sista naisista sai jossain muodossa tukea mieheltään. Tätä tukea saattoi olla lisäpääoman 

saaminen liiketoimintaan, työn tarjoaminen tai apu kotitaloustöissä. (Fonchingong 2005, 

250.) Niger-Thomas puolestaan toteaa, että hänen tutkimuksensa perusteella myös miehet 

ovat tietoisia naisten kasvaneesta työtaakasta. Kuitenkin hänen mukaansa harvat miehet 

ovat valmiita avustamaan vaimojaan ja helpottamaan heidän taakkaansa. Niger-Thomas 

yhdistää tämän taloudellisten aktiviteettien autonomiseen luonteeseen Lounais-

Kamerunissa, jolloin sekä miehet että naiset ovat itse vastuussa omista rahoistaan ja niiden 

tienaamisesta. (Niger-Thomas 2000, 283.) Toisaalta onkin varottava olettamasta, että naiset 

yksin kantavat vastuun jokaisessa kotitaloudessa sekä elatuksesta että lasten hoidosta. Su-

kupuolisuhteet ja velvollisuudet voivat vaihdella kotitalouksien välillä eivätkä ne myöskään 

pysy staattisina taloudellisten muutosten keskellä. Esimerkiksi bamendalainen Denise ker-

toi kysyessäni laittaako hän ruoan kotitaloudessaan, johon kuului neljä lasta, mies ja mie-

hen sukulainen: ”En, mieheni avustaa minua. Joten voin myös avustaa rahalla, jota olen 

saanut, koska rahaa ei ole riittävästi” (Haastattelu 27.1.2013). Denise ei teekään selvää ja-

koa sen suhteen, kuka ruoan laittaa kotitaloudessa ja kuka antaa rahaa perheen ruokkimista 

varten. Suurin osa tapaamistani naisista asui kuitenkin kertomansa mukaan yksin lastensa 

kanssa ja Denise oli ainoa naisista, joka mainitsi saavansa apua mieheltään. Tähän saattaa 

vaikuttaa myös se, että hankkeessa tuetaan ja koulutetaan nimenomaan naisia, jolloin mies-

ten avustukset eivät siksikään tulleet haastatteluissa välttämättä esiin. Yleensä naiset ker-

toivat vanhempien lastensa auttavan heitä esimerkiksi ruoan laitossa.  
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Kuva 3. Bamendalainen corn chaff-papumaissimuhennosta myyvä edunsaaja  

Christy tyttärensä kanssa valmistamassa paikallista perinneruokalajia achua 

 eli kookosjamssi- ja banaanimassaa päivälliseksi 9.2.2013. 

 

Olen tässä luvussa esittänyt, kuinka kehitysajattelussa on nähty naisten taloudellinen rooli 

ja naisten aseman suhde kotitalouteen ja pyrkinyt sijoittamaan seuraamani hankkeen suh-

teessa näihin. Käsittelin myös kehityksen uusimman, voimaantumisen, lähestymistavan 

suhdetta hallintamentaliteettiin liittyvään keskusteluun ja pohdin näin Kamerunin uuslibe-

raalia ympäristöä yksilön itseensä ja markkinoihin turvaamisen kautta. Olen osoittanut, 

kuinka elintärkeää naisten tulojen tienaaminen on Kamerunin urbaanissa ympäristössä ja 

kuinka epävirallinen sektori toimii naisten selviytymisstrategioiden kenttänä heidän velvol-

lisuuksiensa lisääntyessä. On tärkeää muistaa, että todellisuudessa jaot miesten ja naisten 

roolien, tuotannollisten ja uusintavien tehtävien tai julkisen ja yksityisen piirin välillä ei ole 

niin tiukasti rajattu kuin niitä on ehkä teoriassa käsitelty. Antropologi Gracia Clark osoittaa 

esimerkiksi, kuinka hänen tutkimansa ghanalaiset markkinanaiset näkevät julkisessa piiris-

sä tehdyn tuloja tuottavan työn osana heidän äidillistä hoivarooliaan (Clark 2001). Käsitte-

len seuraavassa luvussa Clarkin tutkimuksen lisäksi sitä, kuinka erityisesti uusliberaalien 
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taloudellisten muutosten on nähty vaikuttavan naisten uusintavien velvollisuuksien laaje-

nemiseen tuotannon piiriin. 

5 Uusliberaali talous ja naisten laajentuvat roolit 

Globaalien voimien ja taloudellisten muutosten voidaan nähdä laajentavan naisten uusinta-

vaa työtä niin, että heidän uusintavat ja tuotannolliset roolinsa ovat osittain päällekkäisiä. 

Tämän kahtiajaon sumenemisen lisäksi keskustelua on käyty myös naisten taloudellisten 

aktiviteettien suhteesta kotitalouden ja julkisen piirin kahtiajakoon. Länsimaiset kahtiajaot 

uusintavan ja tuotannollisen työn, tai yksityisen kodin piirin ja julkisen piirin välillä, eivät 

kuitenkaan ole niin jyrkkiä kuin länsimaisessa ajattelussa on nähty. Koska tosiasia on, että 

suurin osa kotitalouden töistä ja lapsiin liittyvistä velvollisuuksista on naisten vastuulla, ei 

heidän työtään kodin ulkopuolella voi käsitellä ottamatta huomioon heidän rooliaan vai-

moina ja äiteinä. Myös seuraamani hankkeen tarkoitus on kouluttamalla naisia ravitsemuk-

sessa auttaa heitä ruokkimaan perheensä paremmin. Yrittäjyyskoulutuksella ja mikro-

lainoilla pyritään tarjoamaan tähän välineitä. Keskityn tässä luvussa siihen, kuinka naisten 

taloudelliset aktiviteetit linkittyvät heidän rooleihinsa perheen huoltajana ja kuinka globaa-

lien uusliberaalien voimien ja taloudellisten muutosten on nähty sekä luottavan tähän yh-

teyteen että tehostavan sitä. Yhdistän tässä luvussa aineistoani Kamerunin kontekstista 

myös markkinanaisten antropologisiin tutkimuksiin, joissa pyritään kyseenalaistamaan 

useita länsimaisia käsityksiä ja kahtiajakoja julkisen ja yksityisen sekä uusintamisen ja tuo-

tannon välillä.  

 

Markkinanaisia tutkineelle antropologi Linda Seligmannille kuva hyödykkeitä myyvistä 

naisista, jotka istuvat lastensa kanssa joka puolelle levittäytyneissä urbaaneissa kaupungin-

osissa ja katujen jalkakäytävillä kertoo kehityksen ja hallituksen kontrollin epäonnistumi-

sesta. (Seligmann 2001a, 17.) Myös Kamerunissa katukuvaan kuuluu olennaisesti naisten 

epävirallinen pienkaupankäynti. Kävellessäni esimerkiksi Yaoundéssa päivittäin ACESF-

CA:n toimistolle Mbata-Nlongkak -korttelin läpi läheiseltä bensa-asemalta, johon taksit 

pysähtyivät, oli kulkemani tien varsi täynnä pieniä kojuja. Näissä kojuissa ja myyntipisteis-
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sä naiset myivät teiden varsilla esimerkiksi hedelmiä, kassavakääreitä tai kuivaruoka-

aineita, kuten pähkinöitä, papuja tai jauhoja. Osa naisista oli laskenut tien varteen maahan 

suojan ja asetelleet myytävät tuotteet sen päälle, jolloin iltaisin kerättiin koko myyntipiste 

mukaan kotiin. Toimistolle johtavan kadun varrella oli myös isompi päivittäistavarakauppa, 

kiinteämpiä kaupparakennuksia, kuten leivonnaiskauppa, sekä isompia kojuja, joista sai 

ostaa esimerkiksi erilaisia elektroniikkatarvikkeita. Näistä suuremmista kaupoista huolimat-

ta katujen varret olivat vieri vieressä täynnä naisten pienimuotoisia työpisteitä, joissa myy-

tiin usein myös keskenään melko samoja tuotteita. Mietin usein, kuinka naiset saavat tuloja 

myynnistä, jos tuotteet ja hinnat vaikuttavat näennäisesti melkein joka myyntipisteessä sa-

moilta. Seligmann yhdistää kaupankävijöiden välisen kilpailun ja epävirallisten markkinoi-

den kyllästymisen suoraan teollistumisen käänteisen kehityksen tai heikon teollistumisen 

prosesseihin, rakenteellisiin sopeuttamisohjelmiin ja siihen sosiaaliseen epäjärjestykseen, 

jota nämä prosessit kiihdyttävät. (Seligmann 2001a, 17.) Näiden uusliberaalien prosessien 

voidaan katsoa työntävän naisia epäviralliselle sektorille ratkaisuna siihen taloudelliseen 

tilanteeseen, jonka nämä samaiset prosessit ovat luoneet. 

 

Päättäjät ja kehitysapujärjestöt kuuluttavat Seligmannin mukaan epävirallisen talouden po-

tentiaalia käsi kädessä rakenteellisten muutosohjelmien kanssa ja pyrkivät näin luomaan 

taloudellista terveyttä ja kasvua. Kuitenkin se, mikä ajaa naiset usein jo valmiiksi kyllästy-

neille markkinoille, on nimenomaan köyhyys ja kontrollin puute. Markkinanaiset ovat risti-

riitojen hoitajia ja tämä ei ole myöskään jäänyt hallituksilta ja lainausjärjestöiltä huomaa-

matta. (Seligmann 2001a, 21). Samaan aikaan kun valtio vähentää hyvinvointipalveluitaan, 

lisäävät naiset tuloja tuottavia aktiviteettejaan saadakseen perheen tarpeet täytettyä. Mark-

kinoiden voidaankin Seligmannin mukaan nähdä olevan se paikka, missä globaalin talou-

den linjaukset kohtaavat perheestään huolehtivan äidin. Yksityisen ja julkisen piiri tulisi 

nähdä monimuotoisena ideologioiden ja käytäntöjen toisiinsa sekoittumisena käsitteellisen 

kahtiajaon sijaan. Jotkut näistä ideologioista saattavat olla lähtöisin kotitaloudesta mutta 

laajentuvat toisille alueille ja myös toisinpäin. (Seligmann 2001b, 246.) Tapaamani naiset 

käyttivät markkinoilla saatuja tulojaan muun muassa kotitalouden tarpeisiin, kuten perheen 

ruokkimiseen ja lasten koulutuksen maksamiseen. Epävirallisella sektorilla naiset voivat 

myös yhdistää lastenhoidon liiketoimintaansa, joko ottamalla lapset myyntipisteilleen mu-
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kaan, tekemällä myytäviä tuotteita kotona tai myymällä kotitalonsa yhteydessä. Koska nai-

set ovat kuitenkin tulojensa tienaamisessa markkinoiden armoilla, vaikuttavat myös globaa-

lin talouden linjaukset siihen, miten naiset huolehtivat perheistään.  

5.1 Äitiys ja taloudelliset aktiviteetit  

Markkinanaisten antropologinen tutkimus tarjoaa mielenkiintoisen lähestymistavan naisten 

uusintavan ja taloudellisen roolin kahtiajakoa tutkittaessa. Naisten oma joustavuus eri roo-

lien ja velvollisuuksien välillä yhdistettynä epävirallisen sektorin töihin on nähty kehitys-

ideologiassa naisten tulojen tienaamista ja eri roolien yhdistämistä helpottavana ja kehitys-

kritiikissä puolestaan uusliberaalien prosessien mahdollisuutena naisten hyväksikäyttöön 

(esim. Kathryn Pitkin & Ritha Bedoya 1997). Antropologi Gracia Clark näkee puolestaan 

ghanalaisen markkinakaupankäynnin vastaavan ”hoitavan äidin työtä” (nursing-mother 

work). Näin uusintamisen piiri sulautuu yhteen tuotannollisen piirin kanssa, kun naisten 

päivittäiset kaupankäynnistä saadut tulot täyttävät tarpeen ruokkia perhe päivittäin ja elättää 

heidät. (Clark 2001.) Tapaamani kamerunilaisten naisten elämässä voidaan nähdä saman-

lainen uusintamisen ja tuotannollisen piirin sulautuminen. Myös seuraamani hankkeen voi-

daan nähdä tukevan tällaista naisten uusintamisen roolin laajentamista tuotannon piiriin. 

Kenttätyöni aikana kävi selväksi, ettei käsitteellisten uusintamisen ja tuotannon kategorioi-

den välillä ole todellisuudessa jyrkkää kahtiajakoa. Myöskään naisten roolit eivät jakaudu 

täysin näiden käsitteellisten kategorioiden mukaan: kotona ei olla vain äiti ja töissä työnte-

kijä. Esimerkiksi Bamendassa kaupungin keskustassa tapaamani Gladys oli myymässä tuot-

teitaan myyntipisteellään hänen vauvansa nukkuessa kantoliinassa mukana, kun taas Denise 

hoiti keskustan ulkopuolella kotinsa pihalla lomittain lastenhoitoa, ruoanlaittoa perheelle ja 

kalapiiraiden myymistä ohikulkijoille. 
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Kuva 4. Denise paistamassa kotitalonsa pihalla olevassa avotuli- 

keittiössä kalapiiraita ohikulkijoille myytäväksi 7.2.2013. 

 

Sekä feministiset että antifeministiset analyysit sukupuolesta katsovat, että äitiys on femi-

niinisen sukupuoli-identiteetin keskiössä. Kummassakin analyysissa vallitsee Clarkin mu-

kaan myös erimielisyys siitä, voimaannuttaako vai vähentääkö äitiys naisten valtaa. Univer-

salistisissa feministisissä naisten alisteisen aseman selitysmalleissa lapsen synnytys laukai-

see imetyksen, lastenhoidon ja taustalle jäämisen sarjan, joka sitoo naiset yksityisen piiriin. 

Näin naiset pidetään tuloja tuottamattoman työn äärellä kodin lähellä ja tuloja tuottavan, 

julkisessa piirissä sijaitsevan, työn ulkopuolella jossa he voisivat täyttää henkilökohtaista 

kunnianhimoaan. Tällaisia feminismin universaaleja malleja on kritisoitu siitä, että ne ovat 

jättäneet huomiotta esimerkiksi Yhdysvaltojen tummaihoisten naisten historiallisen koke-

muksen, joista moni työskenteli nimenomaan kodin ulkopuolella. Clark toteaa, että biologi-

an nostaminen etusijalle kokemusperäisen äitiyden ytimeen on aivan yhtä kulttuurisesti 

spesifiä kuin julkinen/yksityinen kahtiajako. Hänen omassa tutkimuksessaan Ghanan aka-

nien keskuudessa, naisten kertomukset päivittäisestä äitiyden kokemuksestaan priorisoivat 
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heidän taloudellista panostaan. (Clark 2001, 104–105.) Näin äitiyttä ei voida myöskään 

yhdistää ainoastaan tiettyihin uusintaviin tehtäviin, jotka tapahtuvat ensisijaisesti kotitalou-

den piirissä. 

 

Taloudellisten ja äidillisten velvollisuuksien välinen monimuotoinen vuorovaikutus voi 

aiheuttaa jännitteitä, mutta luo myös äitiyden positiivisen identifioinnin työn kanssa. Tämä 

eroaa siitä käsitteellisestä vastakkainasettelusta, jota eurosentriset sukupuoli-ideaalit varje-

levat, vaikkakin nämä ideaalit ovat historiallisesti ja kokemuksien pohjalta kiisteltyjä. 

(Clark 2001, 107–108.) Kotiäidin käsitys länsimaisessa ideologiassa erottaa tulojen tienaa-

misen ja lapsista ja perheestä huolehtimisen. Kamerunissa tulojen tuottamista ei nähdä vas-

takkainasettelussa uusintavien tehtävien kanssa, vaan naisten roolit äiteinä ulottuvat myös 

julkiseen, tuloja tuottavaan piiriin. Charles Fonchingonin mukaan kamerunilainen sukupuo-

li-identiteetti pitää esimerkiksi ruoan myymistä stereotyyppisesti naisten huolenpidollisten 

roolien jatkeena (Fonchingong 2005, 247).   

 

Clarkin mukaan hoitavan äidin työllä on sekä positiivisia että negatiivisia ominaisuuksia 

verratessa sitä muihin töihin. Hoitavan äidin työn täytyy olla täysin luotettavaa ja tarjota 

jotain syötäväksi joka päivä. Naiset arvottavat tämän keskeytymättömän tulon korkealle, 

ilman menojen tai myöhästymisten riskejä, koska se antaa heille valtaa kasvattaa omat lap-

sensa onnistuneesti huolimatta aviomiesten tai sukulaisten omaisuudesta tai luotettavuudes-

ta. (Clark 2001, 111.) Myös Kamerunissa tapaamani naiset kokivat saavansa omista tulois-

taan itsevarmuutta siihen, että saavat esimerkiksi lasten koulumaksut maksettua huoletta 

itse. Esimerkiksi yaoundélainen Cathérine kertoi kysyttäessä, mitä hän on kokenut hyöty-

neensä Marttaliiton ja ACESF-CA:n hankkeesta:  

Yksi isoin asia, mitä en unohda on se, että ennen otin lainaa sieltä ja täältä mutta nyt 
esimerkiksi lasten koulumaksujen suhteen, siinä vaiheessa, kun aviomieheni ojentaa 
kätensä: tässä on minun osuuteni lasten maksuista, olen jo maksanut maksut. Liike-
toiminnastani saaduista pienistä rahoista voin maksaa lasteni koulunkäynnin. Esimer-
kiksi tässä toisessa jaksossa lapset tulivat kotiin ja sanoivat tarvitsevansa rahaa kou-
luun, ennen kuin aviomieheni tuli takaisin, olin jo ratkaissut ongelman ja maksanut 
maksut.12 (Haastattelu 21.1.2013.) 

                                                
12 Haastattelu käännetty tulkin puheesta ensimmäiseen persoonamuotoon. 
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Markkinakaupankäynti on kategoriana arkkityyppi hoitavan äidin työstä, tai se ainakin vas-

taa kriteerejä paremmin kuin monet muut suuret työllisyyssektorit. Urbaaneille kauppiaille 

se tarjoaa jokapäiväisen tulonlähteen verrattuna palkkoihin jotka maksetaan kuukausittain 

tai viikoittain. Kauppiaat, jotka myyvät paikallisia ruoka-aineita voivat myös viedä ylijää-

män kotiinsa tukkuhintaan. (Clark 2001, 114.) Myös esimerkiksi Yaoundéssa osa tapaamis-

tani naisista kertoi ostavansa kylissä käydessään ruokia suurissa määrissä sekä myyntiin 

että kotiin. Kamerunissa naisilla voidaan nähdä taipumus valita helposti käynnistettäviä 

liiketoimia, joissa kuitenkin on epävirallisella sektorilla yleensä kova kilpailu ja minimaali-

set tuotot. Syitä tähän on esimerkiksi se, ettei naisilla yleensä ole suurta pääomaa, jota si-

joittaa uuteen liiketoimintaan. Monet myös sanoivat myyneensä sitä, mitä näkivät toisten-

kin myyvän, ilman sen kummempaa liikesuunnitelmaa. Naisten, joilla on esimerkiksi pieniä 

lapsia, on ymmärrettävästi helpompi tehdä esimerkiksi kotoa käsin pienimuotoista kaupan-

käyntiä. jolloin he voivat yhdistää kotitaloustyönsä tuottavaan työhön kuten aiemmin mai-

nitsemani Denise. Epävirallisen sektorin töiden tarjoamia lisätuloja voidaan tarvita myös, 

vaikka olisi työllistynyt myös viralliselle sektorille. Eräs pääinformanteistani, Yaoundéssa 

asuva lastentarhanopettaja ja kynsikoristelusalonkia aloitteleva, poikansa kanssa yksin asu-

va Justine, kertoi tavanomaisesta päivästään näin:  

Nousen viideltä aamulla, teen askareita kotona ja aamiaista pojalleni. Klo 7.30 lähden 
töihin, päivän aikana opetan lastentarhassa, opetan joka päivä esimerkiksi matema-
tiikkaa ja ranskaa. Olen ranskanopettaja. Kun palaan iltapäivällä, koitan saada aikai-
seksi jotain kynsisuunnitteluun liittyvää, mikä ei ole helppoa. Tällä palkalla ei ole 
helppoa elää, joten minun täytyy tehdä vielä toista työtä. Suljen klo 19.00 ja menen 
poikani kanssa kotiin ja kylvetän hänet. (Haastattelu 22.1.2013.) 

 

Palaan Justinen tarinaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Myös muut tapaamani naiset 

Kamerunissa kuvailivat haastatteluissa päivittäisiä toimiaan hyvin samalla tavoin. Aamulla 

pestiin pyykit, siivottiin ja valmisteltiin lapset kouluun. Päivät alkoivat usein hyvin aikaisin 

ja niin Bamendassa kuin Yaoundéssakin minulla oli vaikeuksia päästä seuraamaan esimer-

kiksi Denisen ja Justinen päivän kulkua niiden alusta alkaen, sillä he heräsivät jo viiden 

aikaan aamulla tekemään askareita mutta itse en saanut turvallisuussyistä liikkua yksin vie-

lä pimeän aikaan. Aamutoimien jälkeen naiset keskittyivät tuloja tuottaviin töihinsä lasten 

koulusta tuloon saakka, jolloin he alkoivat valmistaa perheelle ruokaa. Illalla lasten tehdes-
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sä läksyjä tiskattiin ja keskityttiin muuhun kodinhoitoon. Päivän kulkuun liittyy näin erilai-

sia perheen tukemiseksi tehtäviä aktiviteetteja, joita ei kuitenkaan voida todellisuudessa 

jaotella eri kategorioihin sen mukaan tapahtuvatko ne kotitalouden piirissä vai sen ulkopuo-

lella. 

5.2 Rakenteellisten sopeuttamisohjelmien vaikutus naisten velvollisuuksiin 

Naisten sosioekonomisen aseman on nähty huonontuneen niin Afrikassa kuin esimerkiksi 

Latinalaisessa Amerikassakin 1980-luvun taloudellisen kriisin myötä. Kriisistä seuranneet 

kasvuun keskittyneet uusliberalistiset kehitysstrategiat kuten rakenteelliset sopeuttamisoh-

jelmat ovat vaikuttaneet syvästi naisiin ja heidän selviytymisstrategioihinsa. Rakenteelliset 

sopeuttamisohjelmat toteutettiin ehtoina kehitysmaiden Maailmanpankilta ja Kansainväli-

seltä valuuttarahastolta saamille lainoille ja vaatimuksina olivat esimerkiksi valtiollistetui-

den teollisuuksien yksityistäminen, markkinoiden avaaminen ulkomaisille sijoituksille ja 

valuuttojen devalvointi (Isserles 2003, 41). Kamerunin nykyinen kansallinen poliittinen 

ilmasto perustuu pitkälti rakenteellisen sopeuttamisen uusklassisiin päämääriin, kuten olen 

osoittanut luvussa 2.3. Tulotasojen lasku, joka on jatkunut ja kiihtynyt rakenteellisten so-

peuttamisohjelmien takia on vaikuttanut kotitalouksiin syvästi. Irtisanomiset julkisella ja 

yksityisellä sektorilla ovat aiheuttaneet kasvavaa kilpailua epävirallisella sektorilla ja 

markkinapaikat kuhisevat uusia kauppiaita muiden työllisyysmahdollisuuksien pettäessä. 

 

Joyce B. Endeleyn mukaan rakenteelliset sopeuttamisohjelmat ovat Kamerunissa johtaneet 

myös siihen, että naiset ovat ottaneet entistä enemmän taloudellista vastuuta osakseen. En-

deleyn mukaan sekä maan hallitukselle että Maailmanpankille kamerunilaiset naiset ovat 

olleet tärkeässä osassa Kamerunin taloudellista elpymisprosessia 1980-luvun taloudellisesta 

kriisin sekä sitä seuranneiden rakenteellisten sopeuttamisohjelmien jälkeen. Naiset ovat 

vastanneet haasteeseen käyttämällä erilaisia strategioita vähentääkseen valtion sosiaalipal-

veluiden leikkauksien vaikutuksia ja hyvittääkseen kotitalouden tulojen saantiin vaikutta-

nutta miesten vähentynyttä panosta perheiden elantoon. Näitä strategioita ovat Endeleyn 

mukaan muun muassa työtuntien lisääminen, mikroyritysten perustaminen epävirallisella 

sektorilla, niiden tapojen muokkaaminen, joilla kotitaloustöitä tehdään ja terveydenhuollon 
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tarjoaminen heidän elätettävilleen. (Endeley 2001, 34.) Selviytymisen taakan siirtyessä ta-

loudellisten muutosten myötä yhä enemmän kotitaloudelle valtion sijaan, naiset kantavat 

myös Kathryn Pitkinin ja Ritha Bedoyan mukaan sen pahimmat haittavaikutukset. Talou-

dellinen kriisi korostaa naisten roolien moninaisuutta ja naisten roolien ja kotitalouden 

muuttuvien tekijöiden välistä dialektista suhdetta. (Pitkin & Bedoya 1997, 36.) Näitä muut-

tuvia tekijöitä ovatkin esimerkiksi juuri globaalien voimien mukanaan kuljettamat ideologi-

at, jotka vaikuttavat naisten rooleihin sekä taloudellisten muutosten että esimerkiksi kehi-

tysinterventioiden kautta. 

 

Pitkinin ja Bedoyan mukaan rakenteelliset sopeuttamisohjelmat ovat luoneet naisille erityi-

sen paineen lisätä tuloja tuottavia aktiviteettejaan, kun oikeat palkat laskevat ja hinnat nou-

sevat. Samaan aikaan nämä ohjelmat luovat myös painetta lisätä naisten uusintavia aktivi-

teetteja sosiaalipalveluiden leikkauksien takia. Naiset joutuvatkin kamppailemaan täyttääk-

seen rooliensa vaatimukset äiteinä ja työntekijöinä kodin ulkopuolella. (Pitkin & Bedoya 

1997, 34.) Esittelen seuraavaksi Justinen tarinan, joka kuvastaa näitä eri roolien vaatimuk-

sien täyttämiseen käytettyjä strategioita urbaanissa ympäristössä elinkustannusten kasvaes-

sa ja tulojen pienentyessä. Vaikka Justinella on työ opettajana, totesi hän haastattelussakin: 

”Tällä palkalla ei ole helppoa elää, joten minun täytyy tehdä vielä toista työtä” (Haastattelu 

22.1.2013). Rakenteellisten sopeuttamisohjelmien onkin nähty naisten uusintavien ja tuot-

tavien roolien päällekkäisyyden tehostamisen lisäksi aiheuttavan myös virallisen sektorin ja 

epävirallisen sektorin aktiviteettien yhdistymistä naisten elämässä (Niger-Thomas 2000). 

Seuraava kuvaus perustuu kenttämuistiinpanoihini. 

 

Tapasin Justinen Marie-Louisen kanssa ensimmäisen kerran, kun pysähdyimme kerran ko-

timatkalla kotitalomme läheisen korttelin varteen ostamaan hedelmiä. Hän oli yksi hank-

keen edunsaajista siinä mielessä, että oli käynyt ravitsemuskoulutuksen ja yrittäjyyskoulu-

tuksen, muttei ollut saanut mikrolainaa, sillä hänen liiketoimintasuunnitelmansa sihteeri-

toimintaan olisi vaatinut enemmän varoja kuin hankkeella on tarkoitus antaa edunsaajaa 

kohden. Vietin Justinen kanssa aikaa Yaoundéssa, sillä hän oli Bamendan alueelta kotoisin 

ja englanninkielinen, mikä helpotti kanssakäymistämme suuresti verrattuna ranskankielisiin 

edunsaajiin.  
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34-vuotias Justine on ollut lastentarhanopettaja 21-vuotiaasta asti, minkä lisäksi hän aloitte-

li omaa kynsikoristelutoimintaansa sekä vei itsetehtyjä mehuja myyntiin kotiaan lähimmän 

vilkkaan tien varrelle. Hän asui yksin 5-vuotiaan poikansa kanssa Yaoundéssa Mballa II -

korttelissa. Tavatessamme sunnuntaina, kun ei ollut koulua, Justine kertoi heränneensä klo 

4.30 aamulla ja laittaneensa silloin vedet tulille Bamendan alueen perinneruoan achun val-

mistusta varten. Hän oli menossa myös tapaamaan njangi-ryhmäänsä, joka koostui saman 

klaanin ihmisistä. Justine kertoi, että hänen klaaniinsa kuuluu 22 eri kylää Luoteis-

Kamerunissa. Justine halusi omien sanojensa mukaan solidaarisuuden vuoksi liittyä ryh-

mään ja hänen veljentyttärensä oli ehdottanut tätä ryhmää hänelle. Ryhmään kuului 25 nais-

ta ja he tapasivat kahden viikon välein. Kerran vuodessa tuli Justinen vuoro saada ryhmässä 

säästetyt rahat. Justine kertoi kuuluneensa aiemmin naisryhmään, jossa tehtiin ruokaa, kun 

joku ryhmän naisista sai lapsen tai annettiin rahaa, jos jonkun sukulainen kuoli, jotta ryh-

män jäsen pääsi matkustamaan kylään järjestämään sukulaisen menetykseen liittyviä asioi-

ta. Kun hän sai poikansa, hänen ei ollut tarvinnut kolmeen vuoteen tehdä itse ruokaansa, 

vaan muut ryhmän jäsenet valmistivat hänelle ruoat. Justinen mukaan tämä ryhmä oli erit-

täin dynaaminen, kunnes se hajosi rahan väärinkäytösten takia. Joku ryhmässä karkasi ra-

hojen kanssa. Uudessa ryhmässä taas sihteeri oli juuri ilmoittanut, että pöytäkirja oli ka-

donnut. Justine kertoi pitäneensä kalenteriinsa onneksi kirjaa ihmisistä sekä heidän mak-

suistaan ja hymyili ovelasti sanoessaan, että tänään nähdään kuka on rehellinen. 

 

Hän laittoi saapuessani juuri achua, joka on hakatusta kookosjamssista ja tietystä achu-

banaanilajista tehty kiinteä massa, mitä syödään keltaisen achu-keiton kanssa, jossa voi olla 

lisänä kasviksia tai lihaa. Achu on Bamendan alueelle tyypillinen perinneruoka ja Justinelle 

tuttu, sillä hän on itsekin alueelta kotoisin. Justine totesi, että hänen tänään laittamansa ac-

hun voisi myydä 10 000 FCFA:lla (noin 15,25 euroa). Pelkästä kookosjamssista hän kertoi 

maksaneensa itse 3000 FCFA (noin 4,50 euroa) ja hänen liedellään oli vielä iso padallinen 

lihaa ostettuna mausteiden lisäksi. Mietin itsekseni riittääkö 10 000 FCFA edes ruokatar-

peisiin, joita achuun on mennyt. Justine aikoi kuitenkin antaa tämän achun ystävälleen, 

joka oli menettänyt isänsä. ”Sellaisia me olemme” Justine totesi, vaikka se onkin hänen 

mukaansa uhraus.  
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Justine kertoi, että hänen vuokransa on veden kera 25 000 FCFA (eli noin 38,10 euroa) ja 

sähkö maksaa noin 3000–5000 FCFA (eli noin 4,50–7,60 euroa) eli yhteensä noin 30 000 

kuussa. Vaikka hän onkin opettaja, ovat rahat hyvin tiukassa ja hänen täytyy pärjätäkseen 

tehdä muitakin taloudellisia aktiviteetteja. Justine kertoi, että kynsikoristelun, opettamisen 

ja mehumyynnin lisäksi hän hakee joskus kauempaa kylästä myytävää ja istuu sitten iltaan 

asti myymässä tuotteita.  

 

Achuun menevien lihojen ollessa vielä liedellä, Justine teki samalla mehuja myytäväksi. 

Yksi näistä mehuista on foléré-juoma, joka tehdään hibiscus-teelehdistä. Justine keitti tee-

lehdet ja lisäsi sokeria veteen. Lisämakua ja väriaineita Justine säilytti jääkaapissa ja laittoi 

niitä myös mehuihin. Hänellä oli pieniä Fanta- tai Coca Cola -limonadipulloja, joihin hän 

pullotti mehut ja myy sitten niitä 100 FCFA (noin 0,15 euroa) per pullo. Sillä aikaa, kun 

achuun tarvittavat lihat olivat vielä kiehumassa, Justine aloitti tiskaamaan ja pesemään 

pyykkejä kodin ulkopuolella muoviämpäreissä. Haimme niihin yhdessä vettä alueen hanas-

ta, joka ei ollut kovin kaukana hänen talostaan. Justine kertoi, että njangi-ryhmän tapaami-

sen jälkeen hänen ystävänsä, jolle hän teki achun, tulee käymään. Kävimme myös yhdessä 

ostamassa palmuöljyä achua varten hänen naapurissaan olevalta kojulta ja veimme samalla 

hänen mehunsa myyntiin vilkkaan Mballa II -korttelia halkovan tien varteen. Hän tekee 

mehujaan joka päivä ja totesi tekevänsä illalla vielä lisää. Keskiviikkona hän kertoi valmis-

tavansa vielä perjantaiksi tulevat mehut. Justine harmitteli, että Kamerunin hallitus ei halua 

naisten olevan katujen varsilla, joten hänen mehunsa ovat myynnissä vain viikonloppuisin. 
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Kuva 5. Justine viemässä tekemiään mehuja myyntiin  

lähikadulle Mballa II -korttelissa 24.2.2013. 

 

Justine kertoi, että hänen lapsensa isä oli vallanperijä kylässään. He eivät voineet mennä 

naimisiin, sillä miehen perhe kielsi sen, koska hän ei ollut samasta heimosta. Justine sanoi 

itse vetäytyneensä suhteesta, koska hänen mukaansa afrikkalainen perhe voi tehdä mitä 

vain, jos jotakuta ei haluta perheeseen. Kun mies meni naimisiin heimoonsa kuuluvan tytön 

kanssa, kysyi hän Justinelta haluaisiko tämä tulla toiseksi vaimoksi, mutta tämä kieltäytyi. 

Justine kertoi olevansa itse moniavioisesta perheestä ja koki, että moniavioisuus oli koitu-

nut hänen äitinsä kuolemaksi ja ei halunnut itselleen käyvän samoin. Raskaus oli ollut vai-

kea Justinelle ja hänellä oli kulunut sen aikana myös paljon rahaa. Synnytys oli myös ollut 

vaikea ja hetken hän oli luullut menettäneensä poikansa, mutta tämä oli onneksi selvinnyt. 

Nyt he asuivat kahdestaan ja Justine oli yksin vastuussa heistä molemmista. Jutellessamme 

oli achu miltei valmistunut ja Justine meni ensin pesemään poikansa, kävi sitten itse suih-

kussa ja vaihtoi vaatteet njangi-ryhmän kokoustaan varten. Kokouksen jälkeen Justine oli 

tapaamassa ystävänsä, jolle antaa achun ja sen jälkeen hän aikoi tehdä vielä lisää mehuja 
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myyntiin. Tapaamisen jälkeen Justine kertoi tekevänsä illalla tomaattikeittoa koko viikolle 

valmiiksi, jotta voi ajan säästämiseksi käydä viikolla ostamassa vain jauhobanaaneja sen 

kanssa syötäväksi. (Kenttämuistiinpanot 24.2.2013.) 

 

Justine kantaa yksinhuoltajana yksin vastuun poikansa hyvinvoinnista ja hänellä onkin eri 

strategioita ja tukitoimia, joihin hän turvautuu elannon takaamiseksi. Näitä ovat hänen vi-

rallisen työnsä lisäksi epävirallisen sektorin pienet myyntityöt, aloitteilla oleva kynsisalon-

ki, mutta lisäksi myös solidaarisuuden ja njangi-säästöryhmien tuoma lisäturva, joka on 

hyvin perinteinen naisten ja miesten lisätuloihin liittyvä aktiviteetti Kamerunissa. Kuiten-

kin, kuten Justinen kokemuksista huomataan, tarvitaan useampia eri strategioita elannon 

takaamiseksi, sillä yksin mikään näistä tuloja tuottavista aktiviteeteista ei ole riittävä eikä 

myöskään riskitön. Justinen tarinassa voidaan myös nähdä rakenteellisten sopeuttamisoh-

jelmien seuraukset julkisen sektorin palkkojen leikkauksiin, sillä vaikka hänellä on työ 

opettajana, eivät hänen viralliset tulonsa silti riitä yksin elättämään häntä ja hänen poikaan-

sa. 

 

Äiteinä markkinanaiset tukevat Clarkin mukaan laajaa sosiaalisen uusintamisen selviytymi-

sen ja ihmisvoimavarojen kehitystä. Tämä elatuksen ideologia on hänen mukaansa toiminut 

yhtä usein markkinanaisia vastaan kuin heidän hyödykseen. (Clark 2001, 123.) Työ, perhe 

ja näiden välinen suhde ovat Pitkinin ja Bedoyan mukaan ratkaisevan tärkeitä naisten ko-

kemuksien muodostuksessa. Tuotanto ja uusintaminen ovat osittain päällekkäisiä ja hallit-

sevat usein samaa tilaa naisten elämässä. Tämä tekee Pitkinin ja Bedoyan mukaan naisista 

erityisen haavoittuvaisia ulkopuolisille rakenteellisille ja institutionaalisille voimille, eten-

kin taloudellisen kriisin aikana. Avain naisten tilanteen ymmärtämiseen ja siihen, kuinka 

järjestelmä käyttää heitä hyväkseen, löytyy heidän mukaansa juuri naisten roolien moni-

muotoisuudesta. Nämä monimuotoiset roolit hillitsevät taloudellisen kriisin vaikutusta koti-

talouteen hyvin merkityksellisillä tavoilla. Pitkin ja Bedoya toteavat myös, että naisten mu-

kautuvien vastareaktioiden ansiosta rakenteellisten sopeuttamisohjelmien vaikutukset peit-

tyvät ja päättäjät voivat siksi olla sokeita sille äärimmäiselle sosiaaliselle hinnalle, joita 

nämä taloudelliset interventiot aiheuttavat. (Pitkin & Bedoya 1997, 47.) Myös Clark toteaa, 

että nykyäidit ovat pakotettuja vähentämään ruoan määrää, lääkärinhoitoa ja koulunkäyntiä 
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lapsiltaan tasapainottelussa, joka esitetään vapauttavana taloudellisena päätösvaltana. Hä-

nen mukaansa kansainväliset ja poliittiset instituutiot tekevät tyhjäksi ja väheksyvät huolta 

pitävien äitien selviytymisen ja ihmiskasvun päämääriä. Clark huomauttaa kuitenkin, että 

sukupuoleen liittyvä kiista tässä ei kuitenkaan aseta tuotantoa ja uusintamista vastakkain, 

vaan toimii välikätenä eri tavoille käyttää työtä ja tuloja. Tämä laajentaa sukupuolen prob-

lematiikkaa seksuaalisuuden ja persoonallisuuden ulkopuolelle läpi talouden eri puolien. 

Taloudelliset kiistat niin paikallisella, yhteisön kun globaalillakin tasolla ovat myös hyvin 

sukupuolittuneita, käsittelivät ne sitten työpaikkoja, pääomaa, laillista turvaa tai julkisia 

palveluita. (Clark 2001, 125.) Seuraamassani hankkeessa on kuitenkin otettu huomioon 

kamerunilaisten naisten hoitavan äidin työ, johon liittyy sekä uusintavan piirin tehtäviä että 

tuottavan piirin tehtäviä. Tavat, joilla tätä naisten uusintavan roolin laajenemista tuetaan 

hankkeessa, voidaan yhdistää myös uusliberaaliseen ideologiaan, vaikka se samaan aikaan 

pyrkii auttamaan naisia laajempien uusliberaalien muutoksien aiheuttamien seurausten hoi-

tamisessa. Uusliberalismin ja markkinoiden luonne näkyy tässäkin kaksijakoisena, joka 

toisaalta voidaan nähdä sekä syynä naisten kasvaneelle taakalle että myös ratkaisuna sille. 

5.3 Globaalit voimat ja naisten taloudellisten aktiviteettien tukeminen  

Uusliberaalien rakenteellisten sopeuttamisohjelmien lisäksi myös kehitysdiskurssin voidaan 

nähdä kiinnittäneen erityistä huomiota naisten potentiaaliin taloudellisten muutosten tasoit-

tajana ja perheen tehokkaina huoltajina, jotka kasvattavat vastuualueitaan perheensä hyväk-

si. Epävirallinen sektori nähdään kehitysohjelmissa alueena, jolla naiset voivat joustavasti 

yhdistää uusintavat ja tuotannolliset velvollisuutensa mutta feministisissä tutkimuksissa tätä 

on myös kritisoitu naisten taakan kasvattamisena. Kehityskriitikot pyrkivät puolestaan 

osoittamaan, kuinka naisten itsetyöllistyminen harvoin saa aikaan rakenteellisia muutoksia 

myöskään makrotaloudellisella tasolla. Toisaalta naiset Kamerunissa ovat hakeutuneet epä-

viralliselle sektorille jo ennen seuraamaani kehityshanketta varmasti juurikin siksi, että se 

tarjoaa helposti aloitettavaa ja joustavaa työtä. On kuitenkin tärkeää miettiä kehityslinjojen 

taustalla piileviä ideologioita, sillä globaalit voimat voivat samaan aikaan olla sekä syy että 

ratkaisu naisten taloudellisten velvollisuuksien lisääntymiselle. 
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Sukupuolittunut keskustelu ihmisvoimavarankehityksen ja pääoman keräämisen välillä 

toistaa Clarkin mukaan itseään keskusteluissa, jotka koskevat ruoanlaiton rahallista tukea, 

linjasuvun perimiskysymyksiä, kansallisen budjetin priorisointeja ja rakenteellisen sopeut-

tamisen neuvotteluita. Clark näkee tämän käsitteellisen viitekehyksen pitävän sisällään 

mahdollisuutta yhdistää selviytyminen ja pääoman kerääminen kehityspolitiikassa, jotta ne 

nähtäisiin kumppaneina vihollisten sijaan. Clark huomauttaa, että näiden kahden liioiteltu 

erotus nykyisessä globaalissa kontekstissa voi olla se, mikä estää sekä miesten että naisten 

todellisia päämääriä. (Clark 2001, 126.) Kehitysideologia, joka tuottaa uudelleen sukupuo-

littunutta kahtiajakoa selviytymisen ja pääomien keräämisen välillä ja näin naisten ja mies-

ten välillä vahvistaa käsitystä naisista velvollisina huolehtimaan kotitalouden selviämisestä. 

Miesten puolestaan katsotaan luonnollisesti osallistuvan pääoman keräämiseen kotitalouden 

huoltamisen sijaan. Seuraamassani kehityshankkeessa näkyy ideologia, jonka mukaan ni-

menomaan naisten katsotaan käyttävän ja kannustetaan käyttämään lainan ja koulutusten 

avulla kasvatetut tulot kotitalouden hyväksi. Bamendalaisen Ernestinen toteamuksessa nä-

kyy hankkeen pyrkimys tehostaa naisten toimintaa perheen hyvinvoinnin eteen, kun kysyin, 

onko hän oppinut jotain uutta koulutuksista:  

Opin myös toimeentulosta, kuinka voit auttaa toimeentulolla perhettäsi. Et voi ostaa 
raakaa ja tai suurissa määrissä tuotteita, ennen kuin tiedät, että pärjäät. Jos sinulla ei 
ole rahaa, voit kääntyä maapalstasi puoleen, sinun täytyy viljellä jotain, mitä voit 
syödä. Näin ei tarvitse mennä torille ja ostaa. Opin myös, että sinun täytyy yrittää 
perheesi takia, sitä mitä sinulla on tai ei ole, täytyy hankkia perheen takia. Opin sen 
myös ryhmässä. (Haastattelu 29.1.2013.) 

 

Ernestine asuu yhdessä kolmen lapsensa ja miehensä kanssa. Hän on saanut mikrolainen 

maapähkinöiden myymiseen, mutta pitää myös puhelinkioskia (call-box), josta ihmiset voi-

vat tulla soittamaan maksua vastaan. Naisille tarjotut mikrolainat ovatkin hyvin ajankohtai-

sia nykyisellä kehitysagendalla, ei vain Marttaliiton ja ACESF-CA:n hankkeessa vaan 

myös sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, kuten osoitin luvussa 2.4. Robin Isser-

les liittää mikrolainojen suosion esittävän suurimmaksi osaksi kahta vastakkaista tulkintaa 

viimeaikojen globaaleista, poliittisista ja taloudellisista muutoksista. Isserlesin mukaan ne, 

jotka edustavat kehitysajattelun valtavirtaa, selittävät tämän siirtymän vedoten kasvanee-

seen tehokkuuden tarpeeseen, yksityistämiseen ja oma-aloitteisuuteen. Nämä ovat yhdisty-

neet kasvaneeseen skeptisyyteen suuren luokan kehitysohjelmien hyödyistä. Mikrolainan 
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nähdään tarttuvan näihin huoliin, sillä se on markkinamalli joka rohkaisee kehittyneen kapi-

talismin yrittäjyyshenkeä mutta se pannaan käytäntöön mikrotasolla. Toinen selitysmalli, 

joka on Isserlesin mukaan kriittisempi mutta näkymättömämpi ehdottaa, että siirtymä mik-

rolainaan on tulosta globalisaation taloudellisista ja poliittisista seurauksista, kaupan vapau-

tumisesta ja erityisesti rakenteellisten sopeuttamisohjelmien voimakkaasta vaikutuksesta. 

(Isserles 2003, 41.) 

 

Olen tässä luvussa esittänyt kuinka uusliberaalien taloudellisten muutosten on nähty vaikut-

taneen kamerunilaisten naisten elämään velvoittamalla heitä laajentamaan uusintavaa rooli-

aan tuotannolliseen. Toisaalta naisten elämässä ja omissa käsityksissä tämä ei välttämättä 

ole siirtymä kahden erillisen kategorian välillä, vaan he näkevät sen luonnollisena osana 

hoitavan äidin työtä. Seuraamani hankkeen puolestaan voidaan nähdä tukevan tätä naisten 

uusintavan roolin laajentamista uusliberaaliin ajatusmaailmaan pohjautuvin keinoin, autta-

malla heitä itsetyöllistymisessä epävirallisella sektorilla ja hakemalla varmuutta käyttäen 

markkinoita tehokkaasti hyväkseen. Isserlesille myös mikrolainat ovat tapa mukauttaa sitä, 

mitä nämä uusliberaalit toimintalinjat ja ohjelmat olivat osaltaan luomassa: huonommat 

työllisyysmahdollisuudet virallisella sektorilla, suurempi ero vaurauden ja köyhyyden välil-

lä ja köyhien yhä suurempi marginalisaatio. Globalisaation ja rakenteellisten sopeuttamis-

ohjelmien aiheuttamat rakenteelliset muutokset kehitysmaissa ovat johtaneet epävirallisten 

talouksien laajenemiseen virallisten sijaan. Mikrolainojen edistämä itsensä työllistäminen 

nähdäänkin Isserlesin mukaan usein vastalääkkeenä työttömyydelle virallisella sektorilla, 

mutta hän toteaa, että ironista kyllä, itsetyöllistymisellä harvoin voidaan saada aikaan suu-

ria rakenteellisia muutoksia. Isserlesille se, että laina kerää enemmän huomiota potentiaali-

sena ratkaisuna köyhyyteen kuin tarpeeseen luoda tasapainoista, virallisen sektorin työlli-

syyttä paljastaa uusiliberaalisen käsityksen köyhyyden syistä ja seurauksista. Hän huomaut-

taa, että mikrolainaretoriikka voi olla hyvin petollista, sillä mikrolainaratkaisut on rakennet-

tu omaksumaan kielen, joka sisältää sekä uusliberaalisen ideologian että käytännön kritii-

kin. (Isserles 2003, 42.) Tällöin uusliberaalin ideologian luomaan ongelmaan kuten raken-

teellisten sopeutumisohjelmien negatiivisiin vaikutuksiin kotitalouden tuloihin ja hyvin-

vointiin esitetään ratkaisuksi uusliberaalia yksilöä, joka mikrolainan avulla tehostaa mark-

kinatoimintaansa korvaamaan tulojen ja hyvinvointipalveluiden menetykset. Käsittelen 
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seuraavassa luvussa nimenomaan tätä mikroyritys- ja mikrolainakeskustelussa näkyvää 

uusliberaalia ideologiaa. 

6 Mikroyrityskehitys ja uusklassiset äidit 

Tässä luvussa tutkin sitä, kuinka pienkauppiasnaisista luodaan mikroyrittäjiä sekä sitä, 

kuinka mikroyritysten kehittämiseen tähtäävissä ohjelmissa voidaan nähdä sekä länsimai-

nen uusliberaali ideologia ja uusklassinen käsitys rationaalisesta yksilöstä ja kuinka naisten 

taloudellisten aktiviteettien tukeminen pienyrittäjyyskoulutuksilla ja mikrolainoilla linkit-

tyy aiempaan feministiseen keskusteluun uusintamisen ja tuotannon piireistä ja naisten vel-

vollisuuksien lisääntymisestä näissä.  

6.1 Yrittäjyyskoulutus Kamerunissa – Jeanettesta Merveilleksi 

Seuraamani hankkeen viisi päivää kestäneeseen yrittäjyyskoulutukseen oli valittu naisia, 

joilla oli jo kokemusta pienyritystoiminnasta. Tarkoituksena oli, että jokainen tekee oman 

liiketoimintasuunnitelman haluamastaan pienyritystoiminnasta ja laskee tulevan toimintan-

sa tulot ja menot sekä lainasumman, jolla saisi toiminnan pyörimään. Naisia oli paikalla 

yhteensä yksitoista vaikka yrittäjyyskoulutusta tarjottiin kolmelletoista. Naiset olivat eri-

ikäisiä, jopa kolmesta eri sukupolvesta. Seuraava kuvaus yrittäjyyskoulutuspäivistä perus-

tuu kenttämuistiinpanoihini. 

Koulutus aloitettiin rukouksella, kuten tapoihin Marie-Louisen mukaan kuuluu. Tämän 

jälkeen kysyttiin ja kirjattiin ylös naisten odotuksia koulutukseen liittyen. Odotuksien lis-

taamisen jälkeen keskusteluun tuotiin asioita, joita liiketoiminnassa tulee ottaa huomioon 

tarinan keinoin. Marie-Louise kertoi tarinan ”Jeanettesta”, joka on ostanut jauhobanaaneja 

(plantain) Bamakosta, läheltä Gabonin rajaa. Hän maksoi auton ja kuljettajan, mutta jauho-

banaanit ehtivät mennä pilalle ennen kuin hän ehti myydä ne. Naisilta kysyttiin, mitä Jea-

nette teki väärin tai jätti tekemättä ja vastauksia kirjattiin ylös kaikkien nähtäville. Naiset 

kertoivat myös omakohtaisia tarinoita liittyen omiin kokemuksiinsa. Eräs nainen kertoi, 

kuinka oli löytänyt todella halvalla appelsiineja kuivalla kaudella, normaaleihin kuivan 
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kauden hintoihin verrattuna, mutta kaikki rahat menivät autokyytiin. Marie-Louiselta kysyt-

tiin myös, mitä tarkoittaa olla yrittäjä (entrepreneur) ja vastauksena oli, että yrittäjä on hen-

kilö, jolla on idea, jolla tienaa rahaa. Idea, jolla myy esimerkiksi jauhobanaaneja. Marie-

Louise puolestaan kysyi naisilta, tuntevatko he jonkun henkilön, joka menestyy liiketoi-

minnassaan ja jota he ihailevat. Tämän esikuvan Marie-Louise nimesi taululla ”Merveillek-

si”. Pitkän hiljaisuuden jälkeen muutama naisista kertoi tarinan ihailemastaan naisesta ja 

Marie-Louise kirjasi näitä taululle. Hän tarkensi vielä, mitkä ovat näiden henkilöiden omi-

naisuudet ja mitä eroa on näillä ihailluilla henkilöillä ja ”Jeanettella”. Marie-Louise johdat-

teli myös pienillä tarinoilla naisia luettelemaan lisää ominaisuuksia listaan. Kun Marie-

Louise kysyi, onko hyvä yrittäjä dynaaminen, olivat naiset aivan hiljaa. Järjestön työntekijä 

Christine sanoi hiljaa, että pitäisi ehkä selittää mitä sana ”dynaaminen” tarkoittaa. Christine 

on itsekin ollut alun perin hankkeessa edunsaajan roolissa, ennen kuin Marie-Louise otti 

hänet töihin järjestölle. Naurahduksen saattelemalla Marie-Louise selitti naisille, että dy-

naamisuus on muun muassa aloitteellisuutta (à prendre initiative). Marie-Louise esitteli 

kolmannen hahmon taululle ”Justine”, jonka nimissä oli tarkoitus kirjata vahvuuksia. Vah-

vuuksiksi kirjattiin tuotteen mainostaminen, tuotannon tekniikan hallitseminen ja sinnik-

kyys. Tuotannon tekniikan hallitseminen vedettiin kuitenkin yli ja tilalle laitettiin itseluot-

tamus.  

 

Marie-Louise korosti jokapäiväistä sinnikkyyttä ja kokopäiväistä työntekoa ja pyysi naisia 

kirjoittamaan saamiinsa vihkoihin nämä listatut vahvuudet ja arvioimaan itsensä asteikolla 

0–5 näissä vahvuuksissa. Eräs naisista ojensi saman tien vihkonsa Christinelle; niitä heistä, 

jotka olivat luku- tai kirjoitustaidottomia, oli luvattu auttaa koko koulutuksen ajan. Kun 

arviointeja tarkastettiin, oli ainoastaan yksi naisista antanut itselleen yhdessä vahvuudessa 

alle arvosanan viisi ja Marie-Louise totesi, ettei kukaan voi olla täydellinen kaikessa. Toki 

täytyy muistaa, että tämän koulutuksen perusteella päätetään ketkä naisista saa mikrolainan 

liiketoimintaansa, jolloin hyvän kuvan antaminen on varmasti naisten mielessä. 
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Kuva 6. ACESF-CA:n puheenjohtaja Marie-Louise Wandji ja yrittäjyyskoulutettavat 

ACESF-CA:n toimistolla 27.2.2013. 

 

Naiset täyttivät viiden päivän koulutuksen aikana oman toimintasuunnitelmansa (Plan 

d’activité). Kun Marie-Louise ja eräs naisista keskustelivat voitosta, kertoi nainen ostavan-

sa couscous-säkin 16 000 FCFA:lla ja myyvänsä sen 19 000 FCFA:lla, eli saavansa voittoa 

3000 FCFA. Marie-Louise vastasi hänelle, ettei usko, että couscousin myyjän menot säkkiä 

kohden ovat vain 16 000 FCFA, kun lasketaan mukaan esimerkiksi mittavälineet ja myyn-

tipöytä. Marie-Louise puhui naisille myös asiakkaiden tuntemisesta; liiketoiminnan kannal-

ta on tärkeää tietää kuinka monta lasta ja kuinka monta taksikuskia asiakkaana käy päivit-

täin. Naisilta kysyttiin, mikä on tässä koulutuksessa heidän projektinsa, johon he hakevat 

lainaa. Naisilla voi olla myös muuta liiketoimintaa, mutta laina annetaan koulutuksen aika-

na tehdylle toimintasuunnitelmalle ja valmentaja seuraa ainoastaan tämän liiketoimen kulu-

ja. Osa naisista jäi vielä miettimään tätä, mutta valmiiden vastauksien seasta arvottiin yksi 

projekti, jota käytettiin esimerkkinä. Kyseisellä naisella toiminta oli paistetun maissin 

myymistä. 
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Esimerkkiprojektin kautta naisille esitettiin taulukot, jotka olivat myös valmiina toiminta-

suunnitelmavihkossa, joka heidän tuli täyttää oman projektinsa osalta koulutuksen aikana. 

Samat taulukot oli etukäteen piirretty myös papereille, jotka ripustettiin toimiston seinään 

täytettäväksi esimerkkinä. Ensimmäiseen taulukkoon kirjattiin esimerkiksi, mitä välineitä 

tuotteen tekemiseen tarvitaan. Toiseen taulukkoon puolestaan kirjattiin, mitä tarvitaan pro-

jektia varten vielä ostaa taulukossa 2.1. jo olemassa olevien välineiden lisäksi. Marie-

Louise myös keskusteli naisten kanssa erikseen siitä, mitä kullakin jo on toimintaansa var-

ten. Naisille selitettiin, että se, mitä taulukoihin nyt kirjataan, on vain esimerkki ja että hei-

dän tulee tehdä omista projekteistaan samanlaiset koulutuksen aikana. 

 

Koulutuksen toisena päivänä ohjat ottivat järjestön työntekijät Edith, Christine ja Carine 

sillä aikaa kun Marie-Louise on omassa palkkatyössään. He olivat kaikki olleet alun perin 

hankkeen edunsaajia, ennen kuin heidät oli palkattu toimistolle töihin. Seinälle ripustettiin 

taas paperille kirjoitetut taulukot täytettäväksi esimerkkiprojektin mukaan. Tällä kertaa tuli 

laskea myös viikko-, kuukausi- ja vuositasolla, kuinka paljon naisilla menee rahaa tarvit-

semiinsa välineisiin ja tuotteisiin. Edith ja Christine tuntuivat tekevän laskutoimitukset ja 

naiset kirjasivat perässä, mitä taulukoihin laitetaan. Kuitenkin, kun heiltä kysyttiin ymmär-

sivätkö he, niin joukko nyökytteli ja myötäili. Kun laskettiin tarvittavien ruoka-aineiden 

määriä ja hintoja päivä ja viikkotasolla, teki Carine laskutoimitukset kännykällään ja Edith 

kirjasi luvut taululle. Ranskalainen harjoittelija Amélie huomasi pian, että taulukkoa täyte-

tään väärin ja huomautti tästä Christinelle, joka väitettyään ensin vastaan poistui hetkeksi ja 

palasi sen jälkeen toteamaan, että Amélie oli oikeassa. Myös Edith ja Carine pyydettiin 

toiseen huoneeseen neuvonpitoon ja kävi ilmi, että he ovat vahingossa kirjanneet myynti-

hintoja taulukolle, vaikka tarkoitus oli kirjata tarvittujen tuotteiden ostohintoja.  Taulukon 

korjaamisen jälkeen järjestön työntekijät ja Amélie auttoivat naisia täyttämään omia taulu-

koitaan. Aiemmin kun kysyin, kuinka naiset tekevät laskutoimitukset, minulle kerrottiin, 

että he laskevat kännyköillään. Nyt kuitenkin Amélieta pyydettiin laskemaan omalla kän-

nykällään tarvittavia lukuja. Naisilla oli selkeästi vaikeuksia laskutoimitusten kanssa ja yksi 

naisista parahti Christinelle ”Anteeksi rouva, en ymmärrä mitään!”. Christine meni autta-

maan häntä laskemaan: jos päivässä tarvitaan 7 pakettia, ja viikossa on 7 päivää, niin tulee 

laskea 7 kertaa 7. Amélie huokaisi, että on parempi, jos Christine selittää naisille kuinka 
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toimia ja laskea. Hän kertoi kokevansa, että naiset ajattelevat erilailla kuin hän joistain asi-

oista tai tavoista tehdä. Myös Christine ja Edith pitivät neuvonpitoa keskenään laskutoimi-

tuksista ja Edith kysyi myös Amélielta mikä kuuluu vähentää mistä, kun kyse on tulojen 

laskemisesta ja tuotanto- ja myyntihinnasta. 

 

Seuraavana päivänä naisia oli paikalla enää seitsemän, eli puolet ryhmästä. Informanttini 

Justine oli myös sanonut minulle, että koulutukseen osallistuminen on naisille suuri uhraus 

(Haastattelu 22.1.2013) ja voikin olla, etteivät he yksinkertaisesti voi olla toimistaan pois 

viitenä peräkkäisenä päivänä. Koulutuksen kesto ja ajankohdat kuitenkin sovittiin ensim-

mäisenä päivänä ryhmän omien toiveiden mukaan ja monet naiset toivoivat haastatteluissa 

jopa pidempää koulutusaikaa oppiakseen paremmin. Taulukoiden kopioiminen vihkoihin ja 

laskutoimitusten tekeminen jatkui samaan tapaan kuin aiemmin. Tarkoituksena oli siis ko-

pioida seinällä olevista taulukkoesimerkeistä vain taulukkoraamit ja laskea sitten oman 

toiminnan mukaan tulot ja menot näihin. Kävi ilmi, että naiset olivat kopioineet taulukot ja 

esimerkkiprojektin luvut omiin taulukoihinsa, joten neljännen koulutuspäivän vietin kopi-

oiden naisille valmiiksi pelkkiä taulukkoraameja paperille. Naisia tuli toimistolle vielä yli 

viikko koulutuksen alkamisesta laskemaan taulukoita, ja osa torkkui toimistolla ilta-

myöhään. (Kenttämuistiinpanot 27.2.–3.3.2013.)  

 

Kun keskustelimme Marie-Louisen kanssa yrittäjyyskoulutuksen haasteista hänen käydes-

sään syksyllä 2013 Suomessa, kävi ilmi, että he olivat kokeilleet myös tehdä leikkirahaa 

paperista ja näin yrittäneet helpottaa naisten laskutoimituksia ja oppimista. Ilmeisesti naiset 

eivät kuitenkaan olleet omaksuneet paperirahaa oikeana. (Keskustelu 28.9.2013.) Yrittä-

jyyskoulutuksessa on selkeä pyrkimys opettaa naisia toimimaan uusliberaalin ympäristönsä 

pelisääntöjen mukaisesti ja opetuksessa näkyy myös uusklassinen ajatus rationaalisesta 

yksilöstä, joka toimii laskelmoiden markkinoilla. Tavoitteena on koulutuksen kautta muut-

taa ryhmä Jeanetteja, jotka eivät ole laskelmallisia ja tuottohakuisia Merveilleiksi ja Justi-

neiksi, jotka ovat dynaamisia ja rationaalisia yrittäjiä.  
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Kuva 7. Harjoitusvihkoon tehdyt taulukkolaskelmat tuli vielä siirtää  

viralliseen toimintasuunnitelmaan. Yrittäjyyskoulutettava ACESF-CA:n  

toimistolla 2.3.2013. 

 

 

Marttaliiton tilaisuudessa Helsingissä syksyllä 2013 Marie-Louise puhui myös siitä, kuinka 

tärkeää on opettaa naisille työn arvo ja se, etteivät he söisi omaa pääomaansa. Hän totesi 

myös, ettei ole helppoa tehdä liiketoimintasuunnitelmia usein kouluttamattomien naisten 

kanssa, mutta että on hyvin tärkeää, että naiset oppivat tekemään sen itse. Heidän pitäes-

sään itse kirjaa liiketoimintansa kuluista, eivät miehet ja pojat pääse käsiksi rahoihin, joilla 

naisten pitää ruokkia perhe. (Muistiinpanot 28.9.2013.) Esittelen seuraavaksi uusliberaalin 

ideologian ja mikroyrityskehityksen väliseen suhteeseen liittyvää keskustelua. Käsittelen 

sekä mikrolainoihin että mikroyrityskehitykseen liittyvää kirjallisuutta, sillä mikrolainat 

ovat osa mikroyrityskehitystä, johon voidaan katsoa kuuluvan myös erilaiset koulutukset ja 
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valmennukset kuten tutkimassani kehityshankkeessa. Mikrolainoja käytetään rohkaisemaan 

saajia perustamaan pienyrityksiä esimerkiksi pienimuotoisina kauppiaina, pienkaupanpitä-

jinä, ompelijoina tai katumyyjinä, tosin Kamerunin hankkeeseen valittiin aina vain naisia, 

joilla oli jo ollut liiketoimintaa, vaikkakin he haluaisivat eri toimintaan mikrolainan. 

6.2 Uusliberaali ideologia mikrolainojen ja mikroyrityskehityksen taustalla 

Robin Isserles näkee mikrolainan olevan ideologisesti sukua liberalistiselle ja uusiliberalis-

tiselle suuntautumiselle, jossa tasavertaista mahdollisuutta edistetään retoriikan kautta mut-

ta fokus on yksilön saavutuksessa. Logiikkana tällöin on, että köyhyys voidaan poistaa yk-

silön yrittäjyyden ja kovan työn kautta. Mikrolaina on Isserlesin mukaan väline, jonka kaut-

ta painotetaan itseensä turvaamisen tärkeyttä ja tarvetta, tehokkuutta ja taloudellista itsenäi-

syyttä, ilman, että syytetään nykyisten taloudellis-kehityksellisten toimintalinjojen tai köy-

hyyden vähentämisohjelmien epäonnistumisia. Logiikka tämän taustalla on se, että köyhyys 

voidaan hävittää yrittäjyyden ja epäedullisessa asemassa olevan yksilön tekemän kovan 

työn kautta. Isserlesille tässä ajattelussa näkyy käsitys markkinoista vapauttajana ja liberaa-

li ajatus siitä, että kenestä tahansa voi tulla taloudellisesti menestyksekäs saadessaan oikeat 

välineet tai sosiaalisen pääoman siihen, erityisesti valmennuksen, koulutuksen tai mikrolai-

nojen muodossa. (Isserles 2003, 43.) Toisaalta James Ferguson näkee uusliberaalissa ajatte-

lussa myös elementtejä, joita voidaan käyttää esimerkiksi sosiaaliavustuksen kontekstissa 

köyhien hyväksi, hyväksikäytön sijaan. Esimerkiksi luvussa kolme esittelemäni perustulo-

apurahan (BIG) kannattajien argumenteissa Ferguson näkee uuden tavan ajatella köyhyyttä 

yhdistämällä sekä köyhien etujen ajattelemista että uusliberaaleja elementtejä. (Ferguson 

2007, 79.) Fergusonin mukaan myös uusliberaaleilta vaikuttavat ”pelisiirrot” voivat luottaa 

tietynlaisiin järkeistyksen muotoihin, mutta nämä siirrot voidaan yhdistää myös toisenlai-

siin ja toista järkeistystä seuraaviin siirtoihin lukuisilla eri tavoilla ja ottaa käyttöön myös 

lukuisiin eri tarkoitusperiin. (Ferguson 2007, 80.) Seuraamassani hankkeessa voidaan näin 

ajateltuna nähdä uusliberaaleja elementtejä, jotka on otettu käyttöön, ei uusliberaalin maa-

ilmanvalloituksen nimissä, vaan perheiden hyvinvoinnin ja kotitalouden piirin vahvistami-

seksi. 
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Uusliberaalissa kehityksen ja edistyksen mielikuvassa markkinat ovat vastaus ja itseensä 

turvaaminen idealisoitu päämäärä. Isserlesin mukaan siinä, missä kehitysapu on yhdistetty 

riippuvuussuhteiden luomiseen, mikrolaina taas nähdään täydellisenä tapana realisoida it-

seensä turvautuminen ja itsenäisyys, jotka hävittävät köyhyyden. Näin katsottuna köyhyys 

nähdään tilapäisenä tilana, josta päästään yksinkertaisesti lisäämällä rahavirtaa. Isserles 

toteaa, että suurin osa ajattelusta, joka on näiden käsitysten taustalla, ei perustu syvään 

ymmärrykseen siitä, kuinka köyhät elävät. Hänen mukaansa väite, että mikrolaina palauttaa 

aloitekyvyn ja vastuullisuuden köyhille, jättää huomiotta sen tosiasian, että köyhät ovat 

yleensä luovia ja vastuullisia juuri koska selviytyminen on niin epävarmaa. Isserles toteaa 

myös, että mikrolainaohjelmien luonnehtiminen yrittäjien luomisen avuksi on liioiteltu. 

Monet köyhät ihmiset, jotka elävät epävirallisella sektorilla ovat jo yrittäjähenkisiä. (Isser-

les 2003, 44.) Kuten huomasimme Justinen tapauksesta, hänen toiminnassaan on paljon 

yrittäjyydellisiä piirteitä, joiden pohjana on yksinkertaisesti elannon takaaminen hänelle ja 

pojalleen. Hänen yrittäjyytensä ei myöskään ole sidoksissa vain epäviralliseen sektoriin, 

sillä hänellä on myös työ lastenopettajana.  

 

Isserles huomauttaa, että vahvistamalla kapea-alaista käsitystä köyhyydestä, mikrolaina 

tekee yksilön käytöksestä keskeisen köyhyyden voittamiselle välttäen näin rakenteelliset 

analyysit ja kritiikit. Itsenäisyyden rakentaminen hyveellisenä ja riippuvaisuuden paheksut-

tavana heijastaa Isserlesin mukaan myös taloudellisen individualismin ideologista diskurs-

sia. Mikrolainan markkinointi erilaisena aiempiin kehityslähestymistapoihin nähden on 

siirtänyt köyhien näkemisen laiskoina tai kulttuurisesti riittämättöminä siihen, että nyt heil-

tä katsotaan puuttuvan vain resursseja, etenkin lainaa, koulutusta ja valmennusta. Isserlesil-

le tämä korostaa kuitenkin nimenomaan yksilöä ja tässä tapauksessa yrittäjäyksilöä, vaikka 

tämä onkin hyväntahtoinen liberaali tulkinta köyhyydestä. Tällainen korostus jättää hänen 

mukaansa huomiotta laajemmat rakenteelliset prosessit, jotka sisäisesti luovat ja tehostavat 

eroja köyhien ja vauraiden välillä. (Isserles 2003, 45.) Onkin tärkeää kiinnittää huomiota 

niihin rakenteisiin, jotka luovat tietyssä kontekstissa, kuten kamerunilaisten naisten elämis-

sä eriarvoisuutta niin vaurauden kuin sukupuolenkin kannalta. Uusliberaalin ideologian ei 

saa antaa ottaa haltuun koko maailmankuvaa, vaan tärkeämpää olisi tarkastella sitä kriitti-

sesti ja ottaa käyttöön ne elementit siitä, joilla voidaan luoda hyvinvointia, ei sortoa. 
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Kehitysinstituutioille mikrolainoista on Isserlesin mukaan tullut hyvä tapa toteuttaa käytän-

nössä lupauksensa naisten sisällyttämisestä ja samaan aikaan pysyä uskollisena kapitalisti-

sille ideologioille ja käytännöille. (Isserles 2003, 46.) Colletah Chitsike toteaakin, että yrit-

täjyydestä on tullut hyvin sukupuolittunut käsite. Chitsiken mukaan 1900-luvun kolmella 

viime vuosikymmenellä valtioiden paine poistaa naisten köyhyys tuli kaikilta yhteiskunnan 

eri tasoilta. Naisyrittäjyys on kehitysagendalla YK:sta lähtien, aina globaaleja konventioita 

edustavien toiminnan ohjelmien kautta, kansalaisyhteiskunnan naisia edustavien järjestöjen 

tasolle eri maissa. Naisten taloudellisen voimaantumisen päämäärä on ollut keskustelun ja 

analyysin aiheena sekä kehitystä rahoittavissa järjestöissä että hallituksissa. Käytännössä 

nämä keskustelut ovat Chitsiken mukaan johtaneet lukuisiin naisten tuloja tuottaviin pro-

jekteihin ja 1980-luvulta lähtien terminologiana on Chitsiken mukaan käytetty naisten yrit-

täjyyden edistämistä. Nämä ajatukset käyvät myös Chitsiken mukaan yhteen vallitsevien 

uusliberaalisten käsitysten kanssa taloudellisesta kasvusta yksilön pyrkimysten kautta. 

(Chitsike 2000, 71.) 

Isserlesille ihmisten muuttaminen velkaantuneiksi yrittäjiksi ja itsetyöllistetyiksi työnteki-

jöiksi voi palvella ainoastaan tehostaakseen länsimaisia ideologisia oletuksia siitä, että ke-

hitysmaiden tulisi peilata länsimaiden mallia. Seurauksena tästä on liian kapea-alainen nä-

kemys siitä, mitä on olla kehittynyt yhteiskunta ja mitä edistys pitää sisällään. Naisten voi-

maantuminen taloudellisesti tarkoittaa heidän osallistumistaan tuloa tuottaviin aktiviteettei-

hin ja näin asettaa etusijalle tuottavan piirin. Näin toimien ei voida Isserlesin mukaan vai-

kuttaa sukupuolittuneen työnjaon kulttuurisiin käytäntöihin, jonka Isserles näkee vastakoh-

tana voimaantumiselle tai vapautumiselle. Jos voimaantuminen liitetään ainoastaan tulojen 

tuottamiseen, ihmisen arvo supistetaan koskemaan vain tuloja tuottavaa työtä. Isserlesille 

mikrolaina on symboli kehityksen vahvasta siteestä kahleettoman kapitalismin ensisijaisuu-

teen, jossa ihmiset on supistettu vain tuottaviksi työntekijöiksi, tässä tapauksessa yrittäjiksi. 

(Isserles 2003, 55.) Seuraamani hankkeen ideologiassa ei naisten voida katsoa supistuvan 

mikrolainojen avulla vain taloudelliseen rooliinsa, vaan pikemminkin, kuten olen luvussa 

viisi esittänyt, heidän uusintavan roolinsa voidaan nähdä laajenevan tuotannolliseen piiriin.  
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6.3 Mikroyrityskehitys ja naisten velvollisuuksien laajentaminen 

Mikroyrityskehitykseen liittyykin taloudellisen ideologian lisäksi vahvasti sukupuolittunut 

ideologia. Yleinen oletus on, että naisten ollessa lainansaajia, koko perheen yleinen hyvin-

vointi parantuu, erityisesti tulojen, ravitsemuksen, terveyden, koulutuksen ja perhesuunnit-

telun kannalta. Tämä onkin erityisen selvää seuraamassani kehityshankkeessa, jossa ni-

menomaan yhdistettiin ravitsemuskoulutus ja yrittäjyyskoulutus tarkoituksena tukea naisten 

taloudellisia aktiviteetteja perheen paremman ravitsemuksen toivossa. 

 

 Isserles toteaa, ettei tällaisista perheen hyvinvointiin liittyvistä parannuksista mikrolainojen 

yhteydessä ole selvyyttä. Naiset idealisoidaan äiteinä ja heidän kannettavakseen annetaan 

uutta vastuutta, koska heidän oletetaan olevan luotettavampia ja huolehtivaisempia. Isserles 

muistuttaa, että tällainen sukupuoliroolien käsittely on historiallisesti oikeuttanut naisten 

alistamista. Tämä essentialismi voi olla vaarallista ja pidemmän päälle taannuttavaa sillä se 

vahvistaa sukupuolittuneita stereotypioita ja rooliodotuksia. Isserlesin mukaan vaikuttaa 

siltä, että naisten uskotaan olevan huolehtivaisempia, kun taas miehet siirretään kokonaan 

pois tällaisista käytänteistä, koska heidän ei katsota olevan kykeneväisiä huolenpitoon. Is-

serlesille tämä kertoo perinteisestä patriarkaalisesta tavasta, jossa naiset, joita idealisoidaan 

vastuustaan, palkitaan antamalla heille vastuu yhä useammasta työtehtävästä. Isserlesin 

mukaan juuri mitään ei tehdä tai edes keskustella epäoikeudenmukaisen sukupuolittuneen 

työnjaon muuttamisesta, jonka takia naiset suurimmassa osassa maailmaa ovat vastuussa 

vastaosasta ylläpidollisista töistä ja tuloa tuottamattomista kotitöistä. (Isserles 2003, 47–

48.) On kuitenkin muistettava, että tämä vaatisi myös paikallisten sukupuoli-ideologioiden 

muuttumista, joiden olen osoittanut yhdistäneen naiset aiemmin maanviljelyksen kautta 

ruoan tuottamiseen perheelle ja laajentanut tätä velvollisuutta käteisen tuottamiseen per-

heelle.  

 

Isserles toteaa, että vaikka naisten sisällyttäminen tuloja tuottavaan aktiviteettiin on edis-

tyksellinen askel, jos heidän velvollisuuksiaan kotona ja pelloilla ei jaeta tasapuolisemmin, 

naisten elintaso ei välttämättä parane. Naisten asettaminen kehitysprosessin keskiöön, per-

hesuunnittelusta ravitsemukseen ja nyt köyhyyden vähentämiseen, on Isserlesin mukaan 
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lisännyt naisten työtaakkaa, kun taas miehet ovat välttäneet nämä velvollisuudet. Tästä voi 

seurata, että vaikka mikrolaina voi olla samaan aikaan voimaannuttavaa joillain tavoilla, 

toisilla yhtä tärkeillä tavoilla se voi viedä valtaa. Isserlesille mikrolainat keskittyvät tuo-

maan naiset kehityksen prosessiin, ei muuttamaan prosessia poistamaan sorron sukupuolit-

tuneita rakenteita. (Isserles 2003, 48–51.) Myös antropologi Verena Stolcken (1993) mu-

kaan liberaali illuusio siitä, että sosioekonominen menestyminen riippuu ainoastaan yksilön 

hyvästä tahdosta ja kovasta työstä on ideologinen ansa, joka kääntää huomiota pois vallan 

ja omaisuuden saanti mahdollisuuksien epäoikeudenmukaisuudesta ja tämän eriarvoisuuden 

todellisista syistä (Stolcke 1993, 36). 

 

Marina Karides pyrkii myös osoittamaan, kuinka esimerkiksi valtion päättäjät argumentoi-

vat mikroyritysten olevan tulojen tienaamisstrategia, joka helpottaa naisten kaksoisroolia 

työntekijöinä ja äiteinä. Mikroyritykset esitetään Karidesin mukaan usein viimeaikaisena ja 

innovatiivisena strategiana korkean työttömyyden selättämiseen ja naisten huolenpidollisen 

roolin avustamiseen. Naiset ovat kuitenkin historiallisesti turvautuneet itsetyöllistymiseen 

hallitakseen sekä huolenpitoa että tulojen tienaamista, kuten olen osoittanut myös Kameru-

nin kontekstissa. Karides toteaa, että kansainvälisesti mikroyritysten kehitystä ei julisteta 

ainoastaan taloudellisena kehitysstrategiana, vaan myös ratkaisuna sukupuolten epätasa-

arvoon. Naisten nähdään Karidesin mukaan saavuttavan voimaantumista taloudellisen itse-

näisyyden ja mikroyritysten kautta, jolloin he eivät enää ole riippuvaisia puolisoistaan tai 

miespuolisista partnereistaan. Hän huomauttaa kuitenkin, että tutkimuksissa ei yleensä näh-

dä itsetyöllistymisen edistävän sukupuolten tasa-arvoa kotitalouden työnjaossa. Naisten 

epävirallinen itsetyöllistys ei Karidesin mukaan johda miesten osan kasvuun kotitöiden ja 

huolenpidon vastuualueissa. (Karides 2005, 41.) Kamerunilaiset naiset ovat turvautuneet 

historiallisesti pienkaupankäyntiin ja itsetyöllistymiseen jo ennen mikroyrityskäsitteen 

käyttöönottoa kehityskeskustelussa. Seuraamani hankkeen keskittyessä lisäksi vain naisten 

kouluttamiseen perheensä hyvinvoinnin eteen sekä käteisen että paremman ravitsemustie-

don avulla, ei sen voida katsoa muuttavan vallitsevia sukupuoli-ideologioita. Kuten olen 

osoittanut, koetaan kamerunilaisessa yhteiskunnassa naisten rooli perheensä ruokkimisessa 

hyvin tärkeäksi, mutta tämä tosiasia myös velvoittaa naisia sekä huolenpidollisessa roolis-

saan että tulojen tienaamisessa. Myös Kamerunissa naiset osallistuvat epäviralliselle sekto-
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rille juuri koska sen joustavuus sallii naisten tasapainotella eri rooliensa kotitalouden sisällä 

että sen ulkopuolella. Näin ollen pelkkiin naisiin kohdistuvat tulojen tuottamiseen tähtäävät 

hankkeet vaikuttavat tuskin esimerkiksi työnjakoon kotitalouden sisällä. 

6.4 Kulttuuri rajoitteena naisten yrittäjyydelle kehitysdiskurssissa 

Mikroyrityksiin liittyvässä kehityskeskustelussa paikallinen kulttuuri nähdään usein rajoit-

teena naisten yrittäjyydelle. Antropologit puolestaan ovat kritisoineet tätä kehityksen nä-

kemystä kulttuurista rajoitteena, joka esitetään usein joko tietämättömyydestä aiheutuneina 

rajoitteina tai rajoitteina, jotka syntyvät kulttuurisista säännöistä (ks. esim. Crewe & Harri-

son 1998, 43–46). Myös naisten taloudellisia aktiviteetteja ja pyrkimyksiä tulisi antropolo-

gisen näkökulman mukaan tarkastella osana heidän sosiaalista ja kulttuurista maailmaansa, 

sen sijaan että nämä aseteltaisiin vastakkain. 

 

Karides toteaa, että myös hänen tutkimansa afrikkalais-trinidadilaisnaiset ovat toimineet 

kaksoisroolissa tulojen tienaajina ja huolenpitäjinä useiden sukupolvien ajan. Vaikka heistä 

on kliseinen kuva taitavina markkinanaisina, olettivat Karidesin mukaan hänen haastattele-

mansa mikroyritysten kehitysammattilaiset naisilta puuttuvan liiketoiminnallisia ja talou-

dellisia kykyjä ja yrittäjyydellistä ennakointia ja harkintaa. Karidesin mukaan naisilta olete-

taan puuttuvan yrityksen ylläpitoon tarvittavia taitoja tai kulttuurisia arvoja tai heidän olete-

taan tienaavan ja kuluttavan heidän tulonsa joka päivä. Karides sanookin, että mikroyritys-

ten kehitysammattilaiset pitävät oikean arvosysteemin omaksumista yhtenä tärkeimmistä 

mikroyritysohjelmien tarkoituksista. (Karides 2005, 42.) Uskoakseni tämän arvosysteemin 

voidaan nähdä edustavan nimenomaan uusliberalistista arvosysteemiä, joka petaa länsimai-

seen laskelmallisen ja rationaalisen ihmisen käsitykseen.  

 

Esimerkiksi Bipasha Baruah näkee naisten yrittäjyyden kehityksen koulutusten avulla ole-

van oleellista mikrolainojen lisäksi. Rahoituksen saatavuus on Baruahin mukaan usein vält-

tämätön ehto naisten osallistumiselle taloudellisiin aktiviteetteihin mutta se harvoin yksin 

riittää. Naiset kohtaavat Baruahin mukaan usein muita haasteita, jotka ovat seurausta mark-

kinoiden kyllästymisestä, kovasta kilpailusta, kyvyttömyydestä erottaa oma tuote toisten 
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kilpailijoiden tuotteista ja tiedon ja hinnoittelun osaamisen puutteesta. Baruah katsoo, että 

lainoihin liittyy laajalle levinnyt oletus, jonka mukaan taloudelliseen toimintaan osallistu-

neet köyhät tietävät jo tarvittavan liiketoiminnasta ja tarvitsevat vain pääomaa. Baruahin 

mukaan itsetyöllistetyillä naisilla on kuitenkin usein erityisiä tarpeita koulutukselle, joiden 

tulee liittyä suoraan heidän päivittäisen työn ja selviytymisen ongelmiin ja osa järjestöistä 

onkin ryhtynyt järjestämään lainan lisäksi yrittäjyyden kehitystä koulutuksien. (Baruah 

2004, 617–618.) Baruahin ajattelussa näkyy mikroyrityskehitykselle tyypillinen näkemys 

siitä, kuinka naisten toimintaa kehitetään kouluttamalla heitä toimimaan uusliberaalin ideo-

logian mukaisesti.  

 

Karides puolestaan katsoo, että mikroyritysten kehitysammattilaisten arviot mikroyrittäjistä 

osoittavat usein ideologisesti ajettuja oletuksia siitä, että köyhät ja pienituloiset asukkaat 

ovat kulttuurillisesti puutteellisia. Näin kehitysammattilaiset eivät ota huomioon naisten 

epävirallisen itsetyöllistymisen historiallista käyttöä toimeentulossa ja perheen tarpeiden 

kohtaamisessa. Karidesille naisten taloudellisten aktiviteettien arvostuksen puute osoittaa, 

että yksipuoliset sukupuoli-ideologiat ja rasistiset ideologiat vaikuttavat taloudellisen kehi-

tyksen strategioihin. (Karides 2005, 44.) Kuten olen osoittanut, itsetyöllistyminen onkin 

ollut oleellinen osa myös kamerunilaisten naisten taloudellisia strategioita, ja etenkin talou-

dellisen kriisin ja rakenteellisten sopeuttamisohjelmien seurauksena naiset ovat joutuneet 

tehostamaan töitään entisestään. Kysyessäni hankkeen edunsaajilta Kamerunissa, mitä he 

ovat hyötyneet osallistumisestaan, vastasivat monet saaneensa siitä nimenomaan suunni-

telmallisuutta ja taloudellisia ja kirjanpidollisia taitoja. Useat myös kertasivat minulle, 

kuinka aiemmin he olivat vain tuhlanneet kaiken rahan minkä saivat, kun taas nyt he ym-

märtävät erottaa pääoman niistä tuloista, joita voi käyttää. Tavoitteena onkin riskien mini-

moiminen säästöjen avulla. Esimerkiksi Yaoundéssa asuva Iréne kertoi: 

Kun tapasin ACESF-CA:n tein jo jotain (liiketoimintaa) mutta suurin ongelmani oli 
käteisen hallinta. En osannut käsitellä rahaa. Kun minulla oli rahaa, käytin sen mihin 
tahansa. Rahaa meni tietämättäni mihin rahaa meni ja paljon tuli sisään. ACESF-
CA:n myötä tiedän nyt kuinka käsitellä rahaa. Jos minun tulee käyttää tämän verran 
rahaa, minun tulee varmistua että 1-2 prosenttia käytetyistä rahoista menee toiseen 
lompakkooni (second purse). Joten jos käytän rahaa, säästän osan, että tiedän, jos 
huomenna tulee joku ongelma, pystyn ratkaisemaan sen, joutumatta pyytämään jol-
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tain toiselta apua. Ennen olin täysin tietämätön tästä. Tänään olen onnellinen.13 
(Haastattelu 21.1.2013.) 

 

Kirjanpito koettiin usein myös koulutuksen haastavimmaksi osuudeksi, mutta oppien tärke-

ys tuntui iskostuneen naisille. Kun kysyin bamendalaisilta ravintolanpitäjiltä Agnesilta ja 

Gracelta, onko jokin ollut koulutuksessa haastavaa, vastasi Agnes: 

Kyllä, esimerkiksi kirjanpitäminen, meidän täytyy seurata rahaa, tehdä normaalia 
kaupankäyntiämme. Okei, kun sinulla on rahaa menet torille ja ostat ja tulet ja kun 
myyt, teet voittoa ehkä 10 000 FCFA ja olet hyvin onnellinen, mutta et tiedä, mitä ku-
lut ovat ja oikeasti sinulla ei olekaan mitään. Oletkin tasoissa, vaikka luulet, että olet 
tienannut voittoa mutta et ole, joten nyt voit pitää kirjaa ja onneksi nyt pidät kirjaa 
kaikesta mitä ostat, menoista ja tuloista ja viikon lopussa tiedät, ovatko tilikirjasi ta-
sapainossa ja silloin tiedät, että olet edistynyt.  

 
Koska myimme kuin sokeat ihmiset, luulimme tekevämme oikeaa liiketoimintaa mut-
ta kun he aloittivat, olimme näin: suu auki ja tuijotimme ja toivoimme ymmärtäväm-
me. Ymmärtää ja laskea kaikki, koska ei ollut helppoa laskea ja laskea ja laskea joka 
pikku asia. Jopa vesi jonka ajattelet olevan ilmaista, joskus käytämme sitä väärin ja 
joudumme maksamaan siitä ja niin edespäin. Jopa oma vaivamme, jonka laitamme 
liiketoimintaan, emme ajattele sitä. Joten näitä asioita otimme itsestäänselvyyksinä. 
Me tiedämme vain, että nousemme ylös aamulla, niin kuin sanoit normaalina päivänä, 
teemme näin ja näin ja päivän lopuksi sanomme luojan kiitos, se loppui ilman, että 
oikeastaan tiedät, mitä olet tehnyt. (Haastattelu 29.1.2013.) 

 
Kuitenkin monet naisista kokivat oppimastaan kulujen ja menojen laskemisesta ja pääoman 

säästämisestä huolimatta, tarvitsevansa lisää rahoitusta toimintaansa. Toiveena Agnesilla 

olikin: 

Lisää koulutuksia yhdistettynä rahoitukseen, sillä yritämme pitää yllä oppimaamme, 
Jos he antavat jotain, niin yritämme, olemme hyvin vakavissamme, jos antaisivat 
enemmän, voisimme tehdä enemmän. Ei se ole lahja. Ei se tarkoita sitä, että jos sai-
simme lisää, voisimme rentoutua ja sanoa kiitos jumalalle, rahaa on tippunut käsiim-
me taivaasta ja istua alas. Nyt he laittavat meidät istumaan ja ajattelemaan ja hoita-
maan omat ongelmamme sen sijaan, että etsisimme jonkun siihen, tartumme haastei-
siin itse.  Jos saisimme lisää koulutusta ja rahoitusta voisimme, jos kahden vuoden 
päästä näet minut omassa kodissani hyvin kauniina, he varmasti olisivat hyvin ylpei-
tä. (Haastattelu 29.1.2013.) 

 

                                                
13 Haastattelu käännetty tulkin puheesta ensimmäiseen persoonamuotoon. 
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Johon Grace vielä lisäsi: ”Ja he näkisivät meidät itsenäisinä, niin että meillä on omaa pää-

omaa”. (Haastattelu 29.1.2013.) 

 

Onkin laajasti kiisteltyä, kuinka paljon naisten on kehitysmaissa mahdollista laajentaa liike-

toimintaansa ilman jatkuvia lisäsijoituksia.  Naiset, joiden perheissä yhdenkin päivän työn 

tuotoksien menetys voi aiheuttaa kriisin ja jotka tienaavat joka päivä vain sen verran, että 

pystyvät elättämään perheensä, ovat Baruahin mukaan erityisen haavoittuvaisia (Baruah 

2004, 607). Kamerunin hankkeeseen valitut naiset edustavat nimenomaan haavoittuvaisinta 

osaa väestöstä, sillä haasteelliset elinolosuhteet olivat yksi edunsaajien kriteereistä. Myös 

Tracy Ehlers ja Karen Main toteavat kritiikissään Yhdysvaltojen mikroyritysten kehitysoh-

jelmia kohtaan, että naisten on vaikea tuottaa tuloja mikroyritysten kautta laajempien infra-

struktuuristen olosuhteiden takia, joita etenkin köyhät naiset kohtaavat. Nämä sekä henki-

lökohtainen tasapainottelu liiketoiminnan ja kotitalouden velvollisuuksien välillä sukupuo-

littuneessa maailmassa rajoittavat naisten mikroyritystoiminnan tuottavuutta. (Ehlers & 

Main 1998, 437–438.) 

6.5 Feministisen kritiikin suhde mikroyrityskehitykseen 

Karidesin mukaan mikroyritysohjelmat saattavat lisätä niiden hyväksikäytettyjen työnteki-

jöiden määrää, jotka tienaavat vähän tuloja ja ovat kotitaloustöiden ylikuormittamia. Kui-

tenkin monet mikroyritysten promoottorit vakuuttavat hänen mukaansa, että pienimuotoi-

nen kaupanteko ja muu pienyritystoiminta auttaa naisia tasapainottamaan perheen ja lasten 

huolehtimisvelvollisuuksia taloudellisten välttämättömyyksien kanssa. Vaikka katumyynti 

tarjoaa naisille välineet tienata tuloja, on Karidesin mukaan naisille haastavaa täyttää sekä 

liiketoiminnan velvollisuudet että perheen tarpeet. Karides näkee mikroyritysohjelmat su-

kupuolittuneena kehitysstrategiana, joka vaikuttaa vahvistavan naisten roolia huolenpitäjä-

nä sen sijaan, että ne kasvattaisivat naisten taloudellisia mahdollisuuksia. (Karides 2005, 

47.) Toisaalta seuraamani hanke toimii maassa, jossa naisten pienkaupankäynnillä on pitkät 

perinteet ja hankkeeseen on valittu naisia, joilla on jo kokemusta liiketoiminnasta. Hank-

keen voidaan kuitenkin nähdä myös vahvistavan naisten roolia huolenpitäjänä, kuten Kari-
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des sanoo, mutta on myös huomioitava, että näiden naisten todellisuuteen ja jokapäiväiseen 

elantoon kuuluu myös tulojen tienaaminen perheelleen, olivat he edunsaajia tai eivät. 

 

Isserlesin ja Karidesin ajatuksissa näkyy feministinen käsitys siitä, ettei naisten voimaan-

tuminen tapahdu automaattisesti kotitalouden ulkopuolella julkisessa tuotannon piirissä, 

vaan oleellista on ottaa huomioon naisten velvollisuudet kotitalouden uusintavassa piirissä. 

Ehdoiksi mikroyritysten onnistumiselle kehitystaktiikkana Karides näkee sen, että niiden 

tulee olla tietoisia mikroyrittäjien todellisista huolista ja tarpeista. Näitä ovat Karidesin mu-

kaan muun muassa avustukset kuten terveydenhuolto ja lastenhoito sekä lailliset ja turvalli-

set paikat toteuttaa liiketointaan. Karides yhdistää viimeaikaisen laajentuneen mikroyritys-

ten muotoutumisen uusliberalistisen toimintalinjan globalisaationa sen sijaan, että se arvos-

taisi mikroyrittäjien innovatiivisia strategioita, kun he yrittävät mukautua sosioekonomisiin 

olosuhteisiin, jotka eivät tue heitä. Jotta voidaan täyttää mikroyrittäjien tarpeet, täytyy Ka-

ridesin mukaan toteuttaa ideologinen muutos kansainvälisessä kehitysajattelussa, jotta se 

tukisi mikroyrittäjien tarpeita monikansallisen pääoman tarpeiden sijaan. Karides toteaa, 

että epävirallisesti itsetyöllistyneiden tukemiseen tarvittaisiin monia muutoksia valtion toi-

mintalinjojen tasolla. Tässä valtion rooli on tärkeä esimerkiksi työpisteiden turvallisuuden 

ja laillisuuden, matalakorkoisten lainojen saamisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kohtaami-

sen kannalta. Karides näkee oleellisena myös naisten kotitaloustöiden tunnistamisen työnä, 

josta naisten pitäisi saada rahallista korvausta. Korvaus avustaisi naisia sosiaalisesti ja ta-

loudellisesti. Tämä klassisen feministisen argumentin yhdistäminen mikroyritysohjelmiin 

avustaisi Karidesin mukaan naisia, joiden liiketoiminnan ja kotitalouden samanaikainen 

hallinnointi purkaa perinteisiä työn määritelmiä. (Karides 2005, 53.)  

 

Isserles puolestaan näkee naisten mikroyrityskehityksen pintapuolisesti vastauksena femi-

nistisiin vaateisiin kehitystoimintalinjojen ja ohjelmien tekemisestä naisille relevanteiksi. 

Retoriikan takana kytee Isserlesin mukaan kuitenkin ongelmallisia oletuksia. Esimerkkinä 

tästä Isserles kertoo, että syyt jotka nimetään naisten lainan saamiseksi, tuottavat uudelleen 

perinteisiä ja patriarkaalisia käsitteitä naisilta ja miehiltä odotetuista sukupuolirooleista ja 

velvollisuuksista yhteiskunnassa. Näin sukupuolittuneita stereotypioita vahvistetaan voi-

maantumisen suunnitelman kautta. (Isserles 2003, 54.) Oleellista on kuitenkin huomioida, 
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että kehitysprosessien mukana kulkevat ideologiat eivät vain kulkeudu yksisuuntaisesti 

kehitysmaihin, vaan ne toimivat vuorovaikutuksessa paikallisen kulttuurin ja sosiaalisen 

ympäristön kanssa. Naiset eivät ole vain objekteja, jotka ottavat ulkoiset vaikutteet vastaan, 

vaan he ovat toimijoita omassa elämässään ja voivat myös käyttää saamiaan resursseja 

omiin tarkoitusperiinsä. Myös Marttaliitto ja ACESF-CA voivat käyttää uusliberaalin ideo-

logian elementtejä omiin päämääriinsä, kuten kotitalouden piirin vahvistamiseen. Kun ote-

taan huomioon Kamerunin historiallinen ja kulttuurinen konteksti, ei Marttaliiton ja 

ACESF-CA:n hankkeen ei voida myöskään katsoa pakottavan naisia uuteen rooliin huoleh-

timaan perheensä hyvinvoinnista taloudellisten aktiviteettien kautta, vaikkei sen voida 

myöskään katsoa pyrkivän muuttamaan olemassa olevia rakenteita, jotka asettavat naisille 

perheen suhteen kasvavia velvoitteita.  

7 Lopuksi 

Pyrkimykseni tässä tutkielmassa on ollut tarkastella Marttaliiton ja ACESF-CA:n kehitys-

hankkeen taustalla vaikuttavia ideologioita suhteessa kehitysantropologiseen ja feministi-

seen keskusteluun. Hankkeessa yhdistyy useita eri ideologioita, jotka eivät kuitenkaan ole 

ristiriidassa keskenään, vaan muodostavat hyvin rationaaliselta vaikuttavan kokonaisuuden. 

Näitä ovat esimerkiksi kehitysideologia, joka korostaa naisten taloudellista roolia ja uusli-

beraalia käsitystä yksilöstä ja markkinoista, Marttaliiton ja ACESF-CA:n oma ideologia 

kotitalouden piirin merkityksellisyydestä sekä hankkeen edunsaajien oma kulttuurinen ja 

sosiaalinen tausta, joka tuo mukanaan esimerkiksi omat sukupuoli-ideologiansa, jotka idea-

lisoivat naisten roolia perheen ruokkimisessa ja äiteinä. 

 

Olen esittänyt, että Marttaliiton ja ACESF-CA:n kehityshankkeen voidaan katsoa olevan 

aikansa tuote, sillä siinä yhdistyy valtavirran kehitysdiskurssin tämänhetkinen näkemys 

”oikeanlaisesta” kehitysprojektista, joka toimii ruohonjuuritasolla, ottaa naiset huomioon ja 

pyrkii naisten ja perheiden hyvinvointiin kapasiteetin kasvattamisen ja taloudellisen itseen-

sä turvautumisen kautta. Hankkeessa ei puhuta suoranaisesti naisten voimaannuttamisesta, 

joka on valtavirran kehitysdiskurssin muotisana, vaan pääpaino retoriikassa on perheen 
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hyvinvoinnissa, jota pyritään edistämään ravitsemus- ja yrittäjyyskoulutusten sekä mikro-

lainojen avulla. Kuitenkin hankkeessa on nähtävissä samoja teemoja kuin voimaannuttami-

sen ideologiassa sen korostaessa naisten itsetyöllistymistä ja sen nähdessä naisten omien 

tulojen tuovan jonkinasteista positiivista muutosta naisten elämään. Voimaantumisen näkö-

kulman yhdistyessä uusliberaaleihin käsityksiin rationaalisesta yksilöstä, joka vapauttaa itse 

itsensä markkinoiden avulla on nähty tekevän yksilöistä vastuullisia omasta hyvinvoinnis-

taan. Uusliberalismilla on kaksijakoinen luonne, jonka voidaan toisaalta nähdä marginali-

soivan erityisesti köyhiä ja toimivan samaan aikaan ikään kuin ratkaisuna köyhyyteen. 

Epävirallinen sektori Kamerunissa kuvastaa tätä kaksijakoisuutta erityisesti sen tarjotessa 

pieniä tuloja selviytymisstrategiana uusliberaalissa ympäristössä, jossa esimerkiksi valtion 

palveluita on leikattu rakenteellisten sopeuttamisohjelmien seurauksena. Palveluiden vä-

hentyessä vastuu hyvinvoinnista siirtyy yksilölle, joka uusliberaalin ideaalin mukaan osaa 

käyttää tehokkaasti markkinoita hyväkseen. Tämä onkin erittäin oleellinen näkökulma tut-

kimukseni kannalta seuraamani hankkeen käyttäessä uusliberaaleja käsityksiä lisätäkseen 

naisten menestystä markkinoilla, joiden tehostumisen voidaan toisaalta katsoa olevan osit-

tain syy heidän marginaaliseen asemaansa. Hankkeessa ei juuri kyseenalaisteta niitä uusli-

beraaleja elementtejä tai uusklassisia käsityksiä ihmisestä ja oikeanlaisesta toiminnasta, 

joita kohti naisten käytöstä pyritään ohjaamaan koulutuksilla ja valmennuksella. Yrittä-

jyyskoulutuksessa edunsaajista pyritään tekemään rationaalisia ja dynaamisia yrittäjiä, jotka 

osaavat tuottokatelaskelmat ja ovat jatkuvasti selvillä tuloistaan ja menoistaan säästäen 

pääomansa.   

 

Mikrolainoja on puolestaan kritisoitu siitä, että ne supistavat yksilön käsityksen koskemaan 

heidän taloudellista rooliaan (esim. Isserles 2003, 55). Seuraamani hankkeen ideologiassa 

ei naisten voida katsoa supistuvan mikrolainojen avulla vain taloudelliseen rooliinsa, vaan 

pikemminkin heidän uusintavan roolinsa voidaan nähdä laajenevan tuotannolliseen piiriin. 

Olen myös osoittanut, kuinka Kamerunissa vallitseva uusliberaali urbaani ympäristö on 

hankkeesta riippumatta kamerunilaisten epävirallisella sektorilla oman ja perheensä elan-

non eteen itsensä työllistävien naisten todellisuutta. 
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Feministisen sosialistisen kehityskritiikin mukaan kansainvälinen tuki tulisi yhdistää esi-

merkiksi sosiaaliavustuksiin, jolloin myös naisten velvollisuudet uusintamisen aktivitee-

teissa tulisivat korvaamisen arvoisiksi. Naisten taloudellisten aktiviteettien tukemisen ul-

koisten kehitysinterventioiden kautta ei nähdä feministisessä kehityskritiikissä haastavan 

niitä rakenteita, jotka ovat syynä naisten epäedulliseen asemaan, mikäli tarjolla ei ole re-

sursseja ja palveluita, jotka ottavat huomioon naisten velvollisuudet ja aktiviteetit laajem-

malla tasolla. Esimerkiksi Lourdes Benerían ja Gita Senin mukaan peruselintason saavut-

tamisen kehitysstrategian fokuksen kapea-alaisuus painottaa tarvetta tehdä kehitysmaiden 

naisista tehokkaampia ruoan tuottajia, vedenkantajia, kokkeja, ravitsemustieteilijöitä ja las-

ten kantajia. He toteavat, ettei tällainen strategia kyseenalaista vallitsevaa sukupuolittunutta 

työnjakoa tai vaadi sen hävittämistä. (Benería & Sen 1982, 159.) Tavoite ei tällöin ole vält-

tämättä naisten alisteisen aseman poistaminen, joka on feministisien analyysien lopullinen 

päämäärä. Vaikka päämääränä ei olisikaan vaikuttaa naisten asemaan laajemmalla skaalal-

la, on kehitysajatteluun liittyen mielestäni tärkeää kyseenalaistaa esimerkiksi olettamus 

siitä, että köyhillä naisilla on rajattomat resurssit aikaa ja energiaa pyhitettäväksi tulojensa 

lisäämiseksi epävirallisen sektorin marginaalisessa taloudessa. 

 

Uusliberaalin ideologian näkemyksen siitä, että kehitys ja menestyminen markkinoilla ovat 

yksilön käsissä, nähdään usein hämärtävän köyhyyden ja sorron todellisia syitä. Tutkiel-

massani esitän, että seuraamassani hankkeessa näkyy uusliberaalin kehitysideologian ele-

menttejä, mutta myös, että näitä elementtejä voidaan käyttää myös eri ideologioihin yhdis-

tettynä eri päämääriin. Antropologisessa keskustelussa globalisaation levittämä uuslibera-

lismi on nähty usein pahantahtoisena voimana, joka johtaa köyhien sortoon. Olen käsitellyt 

James Fergusonin ajatusten kautta myös näkökulmaa, jonka mukaan uusliberaaleja ele-

menttejä voidaan käyttää myös köyhien hyvinvoinnin hyväksi sosiaalituen omaisesti  

(Ferguson 2007; 2010). On kuitenkin myös huomioitava, että seuraamassani projektissa ei 

ole kyse Fergusonin tarkastelemasta sosiaalisesta avustuksesta, joka tarjotaan ehdoitta koko 

väestölle. Olenkin tutkielmassani ottanut huomioon myös uusliberaalien rakenteellisten 

sopeuttamisohjelmien sekä mikroyrityskehityksen ja mikrolainojen feministisen kritiikin 

naisten velvollisuuksien lisääntymisestä ja näin naisten työtaakan kasvusta. Esittelemieni 

tutkimusten mukaan (esim. Mayoux 2001, Niger-Thomas 2000 ja Fonchingong 1999; 
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2005) miehet eivät ole ottaneet osaa naisten lisääntyneestä taakasta kannettavakseen. Naiset 

turvaavat markkinoiden ja kauppiastoimintansa lisäksi myös erilaisiin ryhmäjärjestäytymi-

siin kuten njangeihin ja tontineihin sekä lapsiinsa, kuten osoitin esimerkiksi Justinen (ks. s. 

71–75) ja Maman Anaban (ks. s. 60–61) kertomusten kautta. 

 

Naiset voivat myös itse nähdä uusliberaaliin malliin sopivan taloudellisen roolinsa äidilli-

sen roolinsa jatkeena, sen sijaan, että nämä olisivat ristiriidassa keskenään. Gracia Clark 

(2001) kutsuu tätä naisten uusintavan roolin laajenemista hoitavan äidin työksi. Naiset ovat 

Kamerunissa aina olleet tärkeässä roolissa ruoaksi tarkoitettujen viljelykasvien tuotannossa 

ja vaikka heillä ei ole ollut maanomistusoikeutta, on heillä ollut oikeus viljelemäänsä sa-

toon. Naiset ovat myös voineet myydä tätä ylijäämäsatoa hankkiakseen pieniä kotitalous-

tarpeita. (Kaberry 2004 [1952].) Taloudellisten paineiden voidaan nähdä laajentaneen nais-

ten tavanmukaisia velvollisuuksia tarjota omavaraissatoa miehilleen ja lapsilleen velvoittei-

siin tuottaa käteistä perheilleen Kamerunissa. Kamerunilaisilla naisilla nähdään olevan suu-

ria odotuksia lapsiensa ja lastenlastensa suhteen ja he myös näkevät tehtävänään maksaa 

lastensa koulumaksuja ja muita kotitalouden kuluja aviomiesten sijaan (Mayoux 2001, 

453). Naiset voivat myös hyväksyä tämän tuplataakan vaimoina ja äiteinä sekä tulojen tuot-

tajina. Sen sijaan, että naiset kääntäisivät tämän sukupuolisuhteiden ideologiseksi kritiikiksi 

voivat he nähdä taloudelliset aktiviteettinsa äidillisten rooliensa jatkeena (Nkwi 1987, 315). 

Osa tapaamistani naisista kertoi myös saavansa itsevarmuutta siitä, että he kykenivät liike-

toiminnasta saatujen tulojen ja taloudellisen suunnitelmallisuuden kautta maksamaan las-

tensa koulumaksut huoletta, kuten osoitin Cathérinen tapauksessa (ks. s. 68). 

 

Näkemykseni on, että tarkastelemani kehityshanke ei vaikuta haastavan paikallisia talou-

teen ja sukupuoleen liittyviä rakenteita eikä länsimaisia uusliberaaleja käsityksiä vaan eri 

ideologiat toimivat vuorovaikutuksessa keskenään hankkeen piirissä. Toisin sanoen, hank-

keessa naisia opetetaan pelaamaan niillä korteilla, jotka he ovat paikallisten ja globaalien 

voimien seurauksena saaneet.  
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Liitteet 

Liite 1: Edunsaajien haastattelut 

 

Liitteessä 1 on tutkielmassa viitattujen edunsaajien haastattelut, siinä järjestyksessä, kun ne 

esiintyvät tutkielmassa ensimmäistä kertaa. 

 

Nimi Haastattelu päi-

vämäärä 

Kaupunki 

Alice 18.1.2013 Yaoundé 

Agnes 29.1.2013 Bamenda 

Denise 27.1.2013 Bamenda 

Justine 22.1.2013 Yaoundé 

Ada Sala 23.1.2013 Yaoundé 

Maman Anaba 23.1.2013 Yaoundé 

Ernestine 29.1.2013 Bamenda 

Iréne 21.1.2013 Yaoundé 

Grace 29.1.2013 Bamenda 

Liite 2: Kuvat ja taulukot 

Kuva 1 (s. 26): Kamerunin kartta, jossa on merkittynä Kamerunin suurimmat kaupungit 

mukaan lukien kenttätyökohteet Yaoundé keskiprovinssissa ja Bamenda luoteisosassa sekä 

hankkeen kolmas kohdekaupunki Maroua pohjoisessa. (CIA the World Factbook 2015.) 

Kuva 2 (s. 29): Toimintasuunnitelman laatiminen vaatii keskittymistä. Edunsaaja  

ACESF-CA:n toimistolla 2.3.2013.   

Kuva 3 (s. 63): Bamendalainen corn chaff-papumaissimuhennosta myyvä edunsaaja  

Christy tyttärensä kanssa valmistamassa paikallista perinneruokalajia achua eli 

 kookosjamssi- ja banaanimassaa päivälliseksi 9.2.2013. 

Kuva 4 (s. 67): Denise paistamassa kotitalonsa pihalla olevassa avotulikeittiössä  
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kalapiiraita ohikulkijoille myytäväksi 7.2.2013. 

Kuva 5 (s.74): Justine viemässä tekemiään mehuja myyntiin lähikadulle Mballa II -

korttelissa 24.2.2013. 

Kuva 6 (s. 81): ACESF-CA:n puheenjohtaja Marie-Louise Wandji ja  

yrittäjyyskoulutettavat ACESF-CA:n toimistolla 27.2.2013. 

Kuva 7 (s. 84): Harjoitusvihkoon tehdyt taulukkolaskelmat tuli vielä siirtää viralliseen  

toimintasuunnitelmaan. Yrittäjyyskoulutettava ACESF-CA:n toimistolla 2.3.2013. 

Taulukko 1 (s. 27): Marttaliiton ja ACESF-CA:n lyhyt esittely. Poiminnat on tehty  

Marttaliiton ja ACESF-CA:n kotisivujen perusteella (Marttaliitto 2015b ja ACESF-CA 

2015). 

 

 

 

 

 


