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1. JOHDANTO 

1.1 AIHE JA TUTKIMUSTAPA 

Tässä pro gradu –työssäni analysoin bolivialaisen anarkofeministisen Mujeres Creando ‐

ryhmän esillä pitämiä sukupuolten välisen tasa‐arvon teemoja ryhmän tekemien 

seinäkirjoitusten kautta. Tutkin minkälaisia aiheita kirjoituksista löytyy, miten ne 

aukeavat kontekstissaan, sekä miksi ja miten Mujeres Creando niitä tekee. Analysoin 

myös kirjoittamista feministisenä tekona, sekä tilallista ulottuvuutta kirjoitusten paikan 

merkityksen kautta. En tutki seinäkirjoituksia varsinaisesti taiteen teorioiden kautta, 

vaan ennen kaikkea feministisen filosofian avulla. Feminismi tieteen teoriana tutkii sitä, 

miten sukupuoli tuottaa kulttuurisia seurauksia. Kuten sukupuolentutkija Marianne 

Liljeström toteaa, feministinen tutkimus pohtii suhdettaan hallitseviin normeihin ja 

ihanteisiin. 1 Feministiset tutkimukset kyseenalaistavat jo lähtökohtaisesti valtaa ja 

olettamuksia. Itse olen tässä työssä ottanut tietoisesti naiserityisen, feministisen 

näkökulman aina kun se on perusteltua, sillä haluan kyseenalaistaa yhteiskunnan 

epäoikeudenmukaiset rakenteet – siis patriarkaatin. Käytän termiä nainen kuvaamaan 

kaikkia naisoletettuja ja naisiksi itsensä lukevia. 

 
Katson tutkimuskohdettani modernin intersektionaalisen feminismin prisman lävitse. 

Intersektionaalisuudella tarkoitan sitä, että pelkkään sukupuoleen keskittyminen ei riitä 

ymmärtämään sosiokulttuurista tilaa, jossa Mujeres Creando Boliviassa toimii. Useat 

feministiset tutkijat, jotka lähestyvät asioita intersektionaalisesti katsovat, että 

yhteiskunnan valtasuhteita pidetään yllä ja uusinnetaan rakenteiden avulla. 2 Siksi vallan 

muotoja ja vallankäytön tapoja täytyy käsitellä samanaikaisesti yksilöiden ja yhteisöjen 

elämään vaikuttavien risteävien erojen avulla: intersektionaalisesti ristiinvalaisten. 

Intersektionaalisen teorian pohjana ovat eletyn elämän kokemukset, eikä vain yksilöiden 

vaan myös ryhmien kokemukset ja identiteetit, kuten May korostaa. Edelleen, muita 

identiteetin puolia ei voida eristää sukupuolesta, eikä toisinpäin. 3 Mujeres Creandon 

esittämiä eroja ovat ainakin sukupuoli, seksuaalisuus, ”rotu”, luokka, uskonto ja 

perhesuhteet. Intersektionaalisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tarkastella 

                                                         

1 Liljeström, 2004: 11 

2 esim. Crenshaw 1991, May 2012 

3 May, 2012: 156‐160 
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mahdollisuuksia kamppailla sortoa vastaan ja muuttaa maailmaa 

oikeudenmukaisemmaksi. Intersektionaalinen analyysi pyrkii selittämään identiteettien 

kudelmia, ei vain toteamaan että näin on. Tämä on itsellänikin tavoitteena: pyrin tässä 

tutkielmassa selittämään miten Mujeres Creandon seinäkirjoituksissaan esittelemät 

teemat vaikuttavat samanaikaisesti, naisen elämään: esimerkiksi sukupuolen, väkivallan 

ja taloudellisen aseman yhteen kietoutuminen ja siitä johtuva sorto. Tutkin tämän ilmiön 

syitä niin kulttuuriympäristön kuin historiankin valossa. Tässä johdannossa esittelen 

tutkimukseni avainteemat ja teoreettisen viitekehyksen. Toisessa luvussa avaan 

enemmän konseptia, johon tutkimusaiheeni sijoittuu. Kolmannessa luvussa keskityn 

tutkimuskohteeseeni ja sen toimintaan. Neljäs luku kertoo katutaiteesta Boliviassa ja 

Mujeres Creandon seinäkirjoituksien taustoista. Viidennessä luvussa analysoin syvemmin 

Mujeres Creandon seinäkirjoitusten esittämiä teemoja. Kuudennessa luvussa vedän 

loppupäätelmiä aiheestani, ja seitsemännessä luvussa kerron lähteeni ja käyttämäni 

kirjallisuuden.  

 

1.2 AVAINTEEMAT 

Tässä tutkielmassa paneudun Mujeres Creandon esillä pitämiin teemoihin ryhmän 

tekemien seinäkirjoitusten kautta. Olen valinnut analysoitaviksi seuraavat toisiinsa 

risteävät teemat: sukupuolten välinen tasa‐arvo yleisesti yhteiskunnassa, kolonialismi ja 

sen suhde patriarkaattiin, ja näihin oleellisesti liittyen katolisen kirkon asema. Pyrin 

analysoimaan näitä teemoja intersektionaalisesti, eli ottamaan huomioon näiden 

teemojen keskenään risteävät vaikutukset bolivialaisen naisen elämään. Elina Vuola on 

tähdentänyt, että intersektionaalisessa analyysissa yksilöiden eroja ei aseteta vastakkain, 

vaan fokus on pikemminkin näiden erojen hierarkiassa ja tavoissa joilla ne ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 4  Tarkoituksenani on paljastaa rakenteissa piilevää 

sortoa. Lähestyn teemoja monitieteisesti sukupuolentutkimuksen ja Latinalaisen 

Amerikan kulttuurintutkimuksen metodologioiden avulla.   

Politiikalla tarkoitan tässä tutkielmassa laajasti yhteiskunnalliseen muutokseen 

tähtäävää toimintaa, esimerkiksi anarkistista aktivismia. Jos puhun parlamentaarisesta 

puoluepolitiikasta, mainitsen sen erikseen. Patriarkaatilla tarkoitan rakenteellista 

poliittista ja kulttuurista miessukupuolen ylivaltaa, joka ”on kulttuurinen ilma jota 

                                                         

4 Vuola, 2012: 132 
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hengitämme”, kuten feministiteoreetikko Juliet Mitchell asian on muotoillut. Se, että 

miesten valta on niin yhteiskunnan läpi kyllästämä, estää meitä näkemästä niitä 

menetelmiä, joilla se toimii. 5 Toinen feministifilosofi Kate Millet ilmaisi patriarkaatin 

olevan miesten dominoima omnipotentti järjestelmä, jossa naisten alamaisuus 

saavutetaan ja ylläpidetään sosiaalistamisen avulla ja rakenteellisilla menettelytavoilla. 6  

 
Anarkismi ja feminismi 

Mujeres Creando toimii anarkististen periaatteiden mukaan. Anarkismi on filosofia, jonka 

mukaan auktoriteetit, ennen kaikkea valtio, heikentävät ihmisen 

toimintamahdollisuuksia, ja vain vapaus johtaa hyvinvointiin. Anarkismi painottaa eroa 

valtion ja yhteiskunnan välillä: Ihmisten väliset suhteet perustuvat vapaaehtoisuuteen, 

eivät ulkoiseen auktoriteettiin ja hierarkiaan. Venäläinen anarkismin pioneeri Mihail 

Bakunin määritteli 1800‐luvun lopulla, että vapauden maailman luominen edellyttää 

porvarillisen järjestyksen uskonnollisten, poliittisten, oikeudellisten, taloudellisten ja 

sosiaalisten instituutioiden lakkauttamista.7 Bakuninin mukaan vapaissa yhteisöissä 

olennaista on se kollektiivinen ja yksilöllinen moraali, joka perustuu inhimillisyyden ja 

ihmisarvon kunnioittamiseen.  Feministisen anarkismin pioneeri Emma Goldman muotoili 

tämän vuonna 1911:  

 
”Anarkismin päämääränä on tarjota vapain mahdollinen tilanne yksilön 

kaikkien piilevien kykyjen ilmaisulle” 8  

 
Anarkistinen toiminta on perustaltaan itseohjautuvaa. Ihmisellä on juuri niin paljon 

vapautta kuin hän on valmis sitä ottamaan, kuten Goldman kirjoitti. Siten voisi olettaa, 

että jokainen johdonmukainen anarkisti olisi myös luontevasti feministi. Feminismi on 

poliittinen liike, jonka päämäärä on sukupuolten välinen tasa‐arvo. Anarkofeminismi on 

anarkismin suuntaus, joka painottaa feminististä filosofiaa. Siinä missä anarkismi näkee 

autoritääriset valtarakenteet sortona, feministinen näkökulma pitää patriarkaattia 

malliesimerkkinä autoritäärisestä rakenteellisesta vallasta. Koska kaikki alistuksen 

muodot kietoutuvat toisiinsa, kamppailuja on käytävä samaan aikaan monella eri saralla. 

                                                         

5 Mitchell, 1973: 76 

6 Millett, 1971: 23‐58  

7 Bakunin 1882, teoksessa Härmänmaa ja Mattila, 2007: 54. 

8 Goldman, 2011: 39 
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Anarkofeministit katsovat, että patriarkaaliset hierarkiat uusintavat sukupuolten 

epätasa‐arvoa poliittisella, taloudellisella ja kulttuurisella tasolla. Siksi voidaan sanoa, 

että anarkofeminismi on tavallaan tautologia: sekä anarkismi että feminismi pyrkivät 

samaan eli yksilön vapauteen kaikenlaisesta pakkovallasta. Latinalaisessa Amerikassa on 

sekä feminististä että anarkistista toimintaa nähty 1800‐luvun lopulta saakka, myös 

Boliviassa. Mujeres Creando sanookin että he ovat anarkisteja isoäitiensä perusteella, 

eivät Bakuninin. 9  

 
Tasa‐arvon taistelu on aina linkittynyt sukupuolen ja luokan lisäksi etnisyyteen, toisin 

sanoen alkuperäiskansojen ja espanjalaista alkuperää olevien ”valkoisten” välille. 

Muiden muassa yhdysvaltalainen toisen aallon anarkistifeministi Peggy Kornegger on 

sanonut, että taisteleminen patriarkaattia vastaan merkitsee taistelua kaikkea hierarkiaa, 

kaikkea johtamista ja kaikkea hallitsemista vastaan ja taistelua itse auktoriteetin 

olemusta vastaan. 10 Hän on painottanut, että pienet muutokset eivät tässä taistelussa 

riitä: tarvitaan täydellinen transformaatio. Tähän tähtää toiminnallaan myös Mujeres 

Creando. 

 

1.3 AINEISTO JA AVAINKYSYMYKSET 

Tutkiessani tarkemmin Mujeres Creandon tekemiä seinäkirjoituksia käytän aineistona 

paitsi omia valokuvia La Pazista, ja Mujeres Creandon julkaisemia kirjoja, myös aiheesta 

kirjoitettuja lehtiartikkeleita ja internetlähteitä, kuten haastatteluvideoita. 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

 
• Mitä Mujeres Creandon tekemät seinäkirjoitukset ovat? 

• Miksi Mujeres Creando tekee seinäkirjoituksia?  

• Mitä asioita ne viestivät tilassa ja ajassa?  

• Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia seinäkirjoituksilla voi nähdä olevan?  

 
Tutkin mitä teemoja ryhmä heijastelee seinäkirjoitusten kautta, ja minkälaista 

asenneilmastoa he pyrkivät niillä muokkaamaan. Käsittelen myös sitä, millä tavalla 

Mujeres Creando ottaa kaupunkitilaa haltuunsa seinäkirjoitusten avulla, ja miten he 

                                                         

9 Mujeres Creando haastattelussa: Dark Star Collective, 2012: 126 

10 Kornegger, teoksessa Ahonen, Termonen, Vehaluoto, 2011: 31 
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performoivat sukupuoltaan kirjoittamalla. Apunani käytän ennen kaikkea feministisiä 

filosofeja, sekä muutamaa aihetta sivuavaa tutkimustyötä (Ryan 2017, Hammad 2013, 

Fisher 2013).  

 
Tutkimuksen lähtökohdista ja omasta positiosta 

Pyrin lisäksi miettimään voiko oma positioni aiheuttaa ns. sokeita pisteitä tässä työssä. 

Olen syntyperältäni suomalainen, eurooppalainen, ja heteroseksuaaliseksi identifioituva, 

ihonväriltäni valkoinen cis‐nainen. Valkoisuuden kartalle kirjoittamisen tärkeydestä on 

maininnut esimerkiksi feministisosiologi Kathy Davis, joka kehottaa kysymään miten 

positio vaikuttaa ajatteluun. 11 Pyrin pitämään tämän mielessäni. Muutkin seikat 

vaikuttavat ajatteluuni: Olen esimerkiksi saanut korkeakoulutusta ja ollut mukana 

työelämässä. Lapsuuteni olen saanut elää kahden vanhemman keskiluokkaisessa 

perheessä. Elän kaupunginosassa, jonka asukkaat ovat keskimäärin kohtuullisesti 

toimeentulevia, ja omalla perheelläni on vaatimaton, mutta lämmin ja mukava asunto. 

Olen kirjoittanut ja julkaissut tietokirjan, ja muutenkin kyvykkyyteni  perusteella luen 

itseni niin sanottuun luovaan luokkaan kuuluvaksi. Toisaalta minulla on myös kokemusta 

millaista on olla taloudellisesti tiukassa asemassa oleva yksinhuoltaja, joten luulen 

tietäväni jotain rahan, tai pikemminkin sen puutteen vaikutuksista kokemuksiin ja 

näkemyksiin yhteiskunnasta. Näen yksinhuoltajuuden myös pitkälti 

sukupuolisidonnaisena tekijänä niin omassa elämässäni kuin yleisemmin 

yhteiskunnassamme. Feminismissä minua kiinnostaa sen näkemys sukupuoliroolien 

ahdistavuudesta, ja sen esittämät keinot päästä eroon sukupuolikonstruktiosta, jossa 

miehinen normi on ensisijainen. En usko sukupuolineutraalin tasa‐arvoon niin kauan kuin 

kulttuurinen patriarkaatti on voimassa.  

 
Olen ollut kiinnostunut feminismistä ja Boliviasta jo kauan ennen yliopisto‐opintojani. Voi 

melkein sanoa, että juuri nämä kiinnostuksen kohteeni saivat minut hakemaan 

substanssiosaamista yliopistosta. Mujeres Creandon toimintaan sain tutustua heti 

ensimmäisellä kurssillani yliopistolla. Sittemmin pääsin opintomatkalle Boliviaan, ja 

vierailin Mujeres Creandon talolla La Pazissa tammi‐helmikuussa 2016. Tapasin ryhmää 

myös muun muassa kulttuurisessa markkinatapahtumassa, ja näin kuinka monet 

ohikulkijat pyörittelivät silmiään ja pudistelivat päitään ohittaessaan äänekkään porukan. 

                                                         

11 Davis, 2014: 22‐23 
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Vahvasti meikattu ja erikoisesti pukeutunut Mujeres Creandon tekijähahmo María 

Galindo joi olutta, tukki ihmisten reitin istumalla keskellä kujaa, ja mylvi hävyttömyyksiä 

ohi kulkeneille miehille: ”Machote!” 12 Minulle, joka vietin teini‐ikäni 1980‐luvulla 

anarkistipunkkarina, tuli ryhmän toiminnasta takaumia: se kun ihmiset hyljeksivät minua 

erottuvan ulkonäköni ja äänekkäästi edustamieni, silloin epämuodikkaiden arvojen, 

kuten eläinoikeuksien, antikapitalismin ja feminismin takia. En sopinut 1980‐luvun 

Suomessa tytöille ja naisille annettuun kapeaan muottiin. Tunnistin nuoren itseni 

Mujeres Creandon asenteessa.  

 
Aiempi tutkintoni on journalismista, ja kirjoittaminen on minulle läheisin itseilmaisun 

tapa. Siksi päädyin valitsemaan pro graduni aiheeksi nimenomaan seinäkirjoitukset: 

uskon sanojen voimaan. Kiintymykseni suomen kieleen ja usko sen tulevaisuuteen sai 

minut kirjoittamaan tutkielmani suomeksi. Graffiteihin minulla ei ole aiemmin 

kosketuspintaa, vaikka olenkin kiinnostunut katutaiteesta kulttuurisena ilmiönä. 

Seinäkirjoitusten konteksti täytyy toki tuntea jotta voi tulkita tekstejä. La Pazissa näin 

paljon seinään maalattuja SI‐ ja NO ‐sanoja. Pelkkä yksittäinen sana seinässä ei vielä 

paljon kerro, mutta merkitys avautuu kun tietää, että kansanäänestyksessä helmikuussa 

2016 äänestettiin presidentin jatkokauden puolesta tai sitä vastaan: kyllä (si) tai ei (no). 

Merkitys syntyy siis tulkinnan ja kontekstin ymmärryksen kautta. Siksi esittelen luvussa 2 

Bolivian kontekstia, johon tutkimusaiheeni sijoittuu. Analysoin lisää Mujeres Creandon 

toimintaa ryhmänä kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa analysoin tarkemmin 

katutaidetta ilmiönä, ja viides luku avaa ryhmän tekemien seinäkirjoitusten teemoja 

tarkemmin. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                         

12 suomeksi ”tosi mies, nuija”. 
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2. KONTEKSTI: BOLIVIA JA SEN NAISET 
 
Boliviassa naisia on väestöstä enemmistö kaikissa yli 25‐vuotiaiden ikäluokissa. Suurin 

osa naisista kuuluu johonkin alkuperäiskansaan tai identifioituu mestitsiksi. Bolivian 

alueella alkuperäiskansat ovat asuneet vuosituhansia, ja nykyisin heitä on eri lähteistä 

riippuen 62‐68 %  noin 11 miljoonan väkiluvusta. 13 Suurimpina ryhminä aimarat ja 

quechuat asuvat Andien vuoriseuduilla, alavilla mailla muun muassa guaranit. 

Alkuperäiskansoja ja ‐kieliä on nykyisen Bolivian valtion alueella 36 eri ryhmää. Katolinen 

kirkko on vaikuttanut vahvasti kulttuuriin heti espanjalaisten kolonialismin alkuajoista 

lähtien eli 1500‐luvulta saakka.  

 
Bolivia itsenäistyi Espanjasta 1825 José Antonio Sucren johdolla, vapautustaistelija Simón 

Bolívarin nimeen vannoen. Taisteluissa oli mukana useita naispuolisia 

vallankumouksellisia. Vastaperustetulle Bolivian valtiolle kirjoitettiin perustuslaki, jossa 

määriteltiin Bolivian kansalaisiksi ”ne jotka syntyvät Bolivian maaperällä”. Naisia ei siinä 

yhteydessä luettu vapaiksi oikeuden haltijoiksi, vaan nähtiin ”kansalaisten” vaimoina ja 

äiteinä. 14 Pölyn laskeutuessa ja itsenäisyyden koittaessa Simón Bolívarin ihailu 

naispuolisia taistelutovereita kohtaan ei siis yltänyt tahtoon antaa heille täysiä 

kansalaisoikeuksia: äänioikeus oli rajoitettu valkoisiin miehiin. Bolívarin asenne vastasi 

täysin hänen aikansa yhteiskuntaluokan miestä. Patriarkaatti ei ole ollut Boliviassakaan 

feministien ideologista keksintöä, vaan lakiin kirjoitettu naisten alistusjärjestelmä. 

Espanjasta periytynyt lakijärjestelmä ei 400 vuoden aikana muuttunut juurikaan: mies ja 

hänen omistussuhteensa oli määräävä tekijä oikeusjärjestelmässä 1500‐luvulta pitkälle 

1900‐luvulle saakka. 15  

 
Bolivian naisille luotiin tarkemmat luokkaleimat 1920‐luvulla, kun heidät määriteltiin 

laissa etnisyyteen ja yhteiskuntaluokkaan perustuvilla nimityksillä señora, mujer ja 

indígena. 16 Nimitykset ovat painokkaita sävylataukseltaan, mutta ovat paikoitellen 

edelleen käytössä Boliviassa. Bolivialainen historioitsija Ximena Medinaceli kertoo, että 

señora tarkoitti valkoista yläluokan criolla‐naista, viitaten erityisesti luokkaan. Mujer 

                                                         

13 IndexMundi 2017, CIA Factbook 2017. 

14 Miller, 1991: 33‐34 

15 esim. Dore, 1997: 108‐110 

16 Medinaceli, 1996 
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tarkoitti perinteiseen pollera‐hameeseen pukeutunutta Andien naista, kokonaan tai 

osittain alkuperäiskansalaista, siinä missä indígena oli maaseudun intiaaninainen. 

Luokittelun seurauksena vain jotkut naiset nähtiin laillisesti ”naisina”: toiset olivat 

”intiaaneja”. Nykyään chola viittaa erityisesti urbaaneissa ympäristöissä eläviin ja 

työskenteleviin pollera‐naisiin, 17  jolla tarkoitetaan siis perinteiseen monikerroksiseen 

hameeseen ja panamahattuun pukeutuvia, ja mestitsoiksi tai alkuperäiskansalaisiksi 

identifioituvia naisia. 

 
Poliittinen ilmasto ennen ja jälkeen Chaco –sodan (1932‐1935) 18 toi naisille 

mahdollisuuden tehdä muutoksia elämäänsä, ja he alkoivat vaatia muun muassa 

kansalaisuutta. Naiset perustivat 1920‐1940 ‐luvuilla useita naiserityisiä organisaatioita, 

mutta työväenluokan naisten, cholas, ja yläluokan naisten, criollas, agendat tasa‐

arvotyössä erosivat toisistaan suuresti. Siinä missä cholat taistelivat perusoikeuksien 

puolesta, niin yläluokan naisia toimi 1920‐ ja 30‐luvuilla kansainvälisessä naisliikkeessä ja 

rauhantyössä, mutta he eivät haastaneet patriarkaalisia olettamuksia naisen 

”luonnollisista” tehtävistä äiteinä. 19 Jotkut harvat criollat nostivat kirjoituksillaan esille 

myös intiaaninaisten asemaa, huomioiden rasismin ja seksismin yhteisvaikutukset ja 

esimerkiksi vaatien maaseudulle kouluja. Nykyään latinalaisamerikkalaisen feminismin 

edelläkävijänä pidetty, Bolivian aristokraatti Adela Zamudio (1854‐1928) kirjoitti 

poleemisesti esimerkiksi avioeron puolesta, naisvihaa, kaksinaismoralismia ja uskontoa 

vastaan, mutta maassa, jossa arviolta vain 5 % kansalaisista osasi lukea. Hän kuitenkin 

uskalsi kyseenalaistaa luonnollisena pidetyn järjestelmän, jossa harvat hallitsivat 

enemmistöä. Zamudion syntymäpäivää 11. lokakuuta juhlitaan nykyään Boliviassa naisten 

päivänä. Siteeraan katkelman Zamudion runoa, jossa hän mielestäni nasevasti 

kyseenalaistaa patriarkaalisen järjestelmän järjettömyyden: 

 
¡Oh, mortal privilegiado 

 que de perfecto y cabal  

                                                         

17 Hammad, 2013: 8 

18 Chacon sota käytiin Paraguayta vastaan tasangon aavikolla, jossa sotivat pääasiassa Andeilta 

kootut miehet. Sodassa kaatui 50 000 – 60 000 miestä, tarkoittaen sitä että tuhansia naisia 

leskeytyi. Tämä taas johti enenevään naisten työssäkäyntiin ja muuttoon kaupunkeihin. 

19 Hammad, 2013: 8‐13 
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Gozas seguro renombre! 

 En todo caso, para esto 

Te ha bastado 

 Nacer hombre 20 

 
Useimmat criollat rajoittivat vaatimuksensa oikeuteen opiskella, tehdä työtä ja äänestää. 
21 Urbaanien ympäristöjen chola‐naiset olivat jo valmiiksi syvällä työelämässä, ja usein 

perinteisesti katsottuna miesvaltaisilla aloilla. Naiset eivät saaneet organisoitua yhteistä 

taistelua patriarkaattia vastaan. Naisten osallistuminen politiikkaan alkoi virallisesti 1947, 

kun muutama oligarkian naisjäsen sai oikeuden äänestää kunnallisvaaleissa. 22 Naiset 

ottivat aktiivisesti osaa 1952 vallankumoukseen johtaneeseen toimintaan, mutta kun 

puolue pääsi valtaan, heidän osallistumisensa jäi omien naisosastojen ja alempiarvoisten 

tehtäviin. Tämä ilmiö on tuttu monista muistakin Latinalaisen Amerikan maiden 

vallankumouksista.  

Bolivialaiset naiset saivat kuitenkin äänioikeuden ja mahdollisuuden avioeroon vuonna 

1956. Naisille avautui ikkuna organisoitua poliittisesti – vuoden 1964 

sotilasvallankaappaukseen saakka. Esimerkiksi militantteina naisina tunnettiin hallitusta 

puolustanut, kaivostyöläisten Las Barzolas –ryhmä. Toisaalta kokemus poliittisesta 

vastuusta näkyi myöhemmin naisten suurena osuutena taisteluissa uusliberalistisia 

hallituksia ja käytäntöjä vastaan. Esimerkiksi kaivosmiesten vaimojen yhdistyksen 23 

aloittaman nälkälakon voidaan sanoa vaikuttaneen voimakkaasti silloisen diktaattorin 

Hugo Bánzerin kukistumiseen vuonna 1978. Vuoden 2000 ”vesisodassa” Cochabamban 

kaupungissa naiset organisoivat suuria mielenosoituksia veden yksityisomistusta 

vastaan, ja 2003 ”kaasusodassa” naiset nousivat taistelemaan ja painostamaan 

presidentti Gonzalo Sánchez de Lozadan eroamaan. Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, 

että Bolivian naiset ovat olleet kautta aikain varsin taisteluntahtoisia ihmisiä.  

                                                         

20 viimeinen säe runosta Nacer hombre, 1917: “Oi, etuoikeutettu kuolevainen, täydellinen ja 

kokonainen, olet varmasti hyväksytty! Tässä tapauksessa siihen riittää että olet syntynyt 

mieheksi “ (käännös omani). Teoksessa Flores, 1986. 

21 Stephenson, 1999: 11 

22 Costa Benavide, 2003: 2 

23 Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX, johtajanaan työläisnainen Domitila 

Barrios Cuenca 
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Toisaalta, Boliviassa naisten liike ei ole ollut synonyymi feministiselle liikkeelle. 

Latinalaisessa Amerikassa on leimallisesti ollut erityisesti naiseuteen ja äitiyteen 

liitettyjen ryhmien toimintaa, jota ei voi kuitenkaan määritellä feministiseksi. Siinä missä 

alempien yhteiskuntaluokkien naiset ovat edustaneet enemmänkin naisliikkeitä, on 

feminismi aatteena assosioitunut yleensä  keski‐ ja ylempään luokkaan. 24  

 
Yhtä kaikki, naisten osuus on Boliviassa ollut  merkittävä uuden vuosituhannen alun 

tapahtumia seuranneen Movimiento Al Socialismo (MAS) –liikkeen nousussa. MAS sai 

alkunsa 1990‐luvun puolivälissä ja nousi lopullisesti vallankahvaan 2005, kun liikkeen 

johtohahmo Evo Morales valittiin Bolivian presidentiksi. MAS on saanut aikaan 

lainsäädäntöön merkittäviä parannuksia naisille, ja nostanut esiin perinteisesti toisen 

luokan kansalaisten, naisten ja alkuperäiskansojen oikeuksia. Osittain tämä on 

tapahtunut vasta naisjärjestöjen vaatimuksien seurauksena. Evo Morales esimerkiksi 

halusi heti valtaan tultuaan lakkauttaa vuonna 2002 perustetun sukupuoli‐, sukupolvi‐ ja 

perheasiain ministeriön (Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia), ja 

vain naisjärjestöjen ankara painostus sai hänet perääntymään. Ministeriö kuitenkin 

siirrettiin pois kehitysministeriöstä, ja on sittemmin kutistettu pienemmäksi yksiköksi 

kulttuuriministeriöön (Unidad de Despatriarcalización y Descolonización). Nyt se on 

heikompi niin poliittisesti kuin taloudellisesti verrattuna aikaisempaan. Morales on 

kuitenkin nostanut ministereiksi ja muihin tärkeisiin virkoihin ammattiyhdistyksissä ja 

alkuperäiskansojen liikkeessä ansioituneita naisia. Kulttuurisesti Andien 

alkuperäiskansojen, erityisesti aimaroiden ja quechuoiden kulttuurin arvostus on 

kohonnut, ja esimerkiksi chola‐naiset ovat nykyään muodin edelläkävijöitä. Monet 

aimarat ovat nousseet keskiluokkaan. Nyt, vuonna 2017, naisia on Bolivian parlamentissa 

ennätykselliset 53 %  (69/130 edustajasta), ja senaatissakin 47% (17/36 edustajasta).  

Tämän tietysti pitäisikin olla looginen seuraus siitä, äänestysikäisiä naisia on ehdoton 

enemmistö, mutta suurimpana vaikutuksena lienee kuitenkin puolueiden vaalilistojen 

50/50 ‐sukupuolikiintiöt. Moralesin ja MAS‐ liikkeen toimista, sekä Mujeres Creandon 

kritiikistä niitä kohtaan avaan enemmän hieman myöhemmin. 

 
Sen jälkeen kun Bolivian naiset tunnustettiin kansalaisiksi heidän yhteiskunnallisessa 

asemassaan on tapahtunut merkittäviä parannuksia. Silti monet asiat edelleen indikoivat 

                                                         

24 esim. Gonzáles & Kampwirth, 2001: 13‐14 
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että seksismi ja yleinen miesten valta‐asema kattaa koko yhteiskunnan. Bolivian naiset 

kamppailevat edelleen patriarkaalisen hierarkian ja ennakkoluulojen kanssa. Erityisesti 

patriarkaattia on tukenut aina kolonialismin alusta saakka toiminnallaan ja 

kannanotoillaan katolinen kirkko. Autoritäärisenä, hierarkisena ja naisia alentavana 

instituutiona se on vaikuttanut paljon sukupuolten välisiin suhteisiin ja naisten asemaan 

yhteiskunnassa. Seuraavassa kerron bolivialaisen feminismin erityisyyksistä. 

 

2.1 BOLIVIALAINEN FEMINISMI 

Naisten asema on siis Boliviassa vaihdellut huonosta kohtuulliseen. Feminismi 

poliittisena aatteena, sellaisena, jossa esitetään tasa‐arvon vaatimuksia naisten 

suhteessa miehiin, voidaan katsoa syntyneen Boliviassa 1952 vallankumousta edeltävinä 

vuosina ja sen aikana. Silloin naisten oikeudet nimenomaan naisina tunnustettiin 

ensimmäistä kertaa valtion tasolla, ja he saivat esimerkiksi äänioikeuden. 

Vallankumoukseen johtanut taistelu taas oli alkanut jo 1920‐ ja 1930‐lukujen 

anarkosindikalistisissa liitoissa, joissa naisilla oli suuri rooli. Myös naisille saatavissa 

olevan julkisen koulutuksen ja feminismin välillä on vahva korrelaatio.  

Perusoikeuksien saamisen jälkeen bolivialainen feminismi tuli näkyväksi uudelleen 1970‐ 

ja 1980 –luvulla ns. toisen aallon feminismin myötä. Latinalaisen Amerikan toisen aallon 

feminismiä luonnehtivat erityisesti luokkataistelu, niin myös Boliviassa.  

Toisaalta, Francesca Miller mainitsee, että jo alkujaan 1970‐luvulla Latinalaisessa 

Amerikassa feminismin käsite oli ongelmallinen, koska se assosioitui herkästi ylemmän 

keskiluokan kaupunkilaiseen ja valkoiseen naiseen, sekä eurooppalaiseen ja 

pohjoisamerikkalaiseen ideologiaimperialismiin. 25 Monet feminististen tavoitteiden 

eteen työskennelleet naisten järjestöt eivät useinkaan ole halunneet identifioitua 

feministeiksi, johtuen aatteeseen liitetyistä käsityksistä. Rousseau toteaa, että monet 

alkuperäiskansojen naiset yhdistävät edelleen feminismin keski‐ tai ylemmän luokan 

liikkeisiin. 26  

 
Nykyään useat tutkijat 27 toteavat, että Boliviassa esiintyy ainakin kolmea erilaista 

feminismiä: institutionalisoitu valtion feminismi, kansalaisjärjestöjen feminismi sekä 

                                                         

25 Miller, 1991: 193‐194 

26 Rousseau, 2011: 11 

27 esim. Hammad 2013, Rousseau 2011, Burman 2011, Larsson 2011 
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radikaali feminismi. Vakiintunutta, institutionalisoitua feminismiä edustaa esimerkiksi 

valtion vahvasti tukema Bartolina Sisa ‐ eli alkuperäiskansojen ja talonpoikaisnaisten 

liitto, (Federación de Mujeres Campesinas y Indígenas de Bolivia), joka syntyi CSUTCB:n 28 

naisjaostoksi 1980‐luvun alussa. Nimi Las Bartolinas periytyy 1700‐luvun lopun 

vallankumoustaistelijalta, aimaranaiselta nimeltä Bartolina Sisa. Las Bartolinasin tasa‐

arvovaatimukset perustuvat Andien chachawarmi –käsitteelle, josta kerron kohta lisää. 

Järjestö on ollut vaatimassa esimerkiksi kiintiöpaikkoja kongressiin ja puolueisiin, naisten 

yhtäläistä omistusoikeutta ja mahdollisuutta koulutukseen, ja turvakotien perustamista 

väkivaltaa pakeneville naisille, mutta samaan aikaan se vastustaa vankasti aborttia. 29 En 

näe tämänkaltaista ehdollista tasa‐arvotyötä kovin hedelmällisenä: chachawarmin 

puolestapuhujat eivät näe pelkästään positiivisena naisten oikeuksia yksilöinä ja 

autonomian tuomaa vapautta toteuttaa itseään yhteiskunnassa parhaalla mahdollisella 

tavalla.  

 
Valtiosta virallisesti irrallista feminismiä edustavat enimmäkseen bolivialaiset tai 

ulkomaiset kansalaisjärjestöt, joita usein kritisoidaan sitoumuksistaan ulkomaisiin 

rahoituskanaviinsa. Eija Ranta toteaa väitöskirjassaan, että ”länsimaista feminismiä” on 

Boliviassa syytetty länsimaisen universaalin naiseuden ja individualismin ideoiden 

tuomisesta yhteisöihin, joiden sukupuolten väliset suhteet perustuvat pikemminkin 

toisiaan täydentävien sukupuolten ideaan. 30 Ulkomaiset feministisiksi luettavat 

kansalaisjärjestöt ovat saaneet syytöksiä alkuperäiskulttuurin arvojen rikkomisesta: 

Alkuperäiskansojen naisryhmät ovat kyseenalaistaneet feminismin chachawarmi –

konseptin perusteella. Tämä Andien vuoriston kansojen käytäntö pitää sukupuolia 

toisiaan täydentävinä tasapainoisina elementteinä: harmonia ja luonnon kunnioitus 

kulkevat käsi kädessä. Heteroseksuaaliset avioparit muodostavat siinä yhteiskunnan 

perustan vastavuoroisuudellaan. 31 Chachawarmi ‐konseptissa nainen ja mies 

muodostavat yhdessä yhteisön perusyksikön, ja kosmoksen: yksilöä ei pidetä aikuisena 

ennekuin hän on naimisissa, essentiaalisesti vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. 

                                                         

28 La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, on 

huomattavin alkuperäiskansojen ammattiyhdistysliike Boliviassa. 

29 Rousseau, 2011: 18 

30 Ranta, 2014: 134‐135 

31 esim. Burman, 2011: 66‐67 
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”Länsimaista” (tai ”pohjoista”, riippuen puhujasta) feminismiä chachawarmin 

puolestapuhujat ovat  syyttäneet siitä, että nainen ja mies asetetaan toisiaan vastaan, 

eikä tunnusteta kummankin sukupuolen panosta yhteiskunnalle. Ranta toteaa, että 

seksuaalioikeuksien, kuten ehkäisyn ja aborttioikeuden, ajamista ovat Bolivian 

alkuperäiskansojen liikkeet usein vastustaneet, koska ne nähty länsimaiden 

imperialistisina pyrkimyksinä vähentää alkuperäiskansojen väestömäärää ja 

kannustamisena siveettömyyteen. 32 Edelleen, mitä tulee vaikkapa maan 

omistusoikeuteen, laki priorisoi maatilayhteisöjen yhteistä maanomistusta, mutta maan 

varsinaista käyttöä hallitsevat vanhat tavat ja käytännöt, eivätkä ne yleensä ole 

sukupuolineutraaleja. Perinteiset käytännöt eivät ehkä olekaan oikeudenmukaisin keino 

hallita kollektiivista maata, kun otetaan huomioon että Bolivian alkuperäisväestöjen 

perinne ei välttämättä takaa naisten oikeutta maahan samalla tavalla kuin miesten.33 

Toisin sanoen, laki ei Boliviassa välttämättä takaa naisille samoja oikeuksia kuin miehille.  

 
Radikaalia feminismiä edustaa ennen kaikkea Mujeres Creando, ja muutama muu 

yksittäinen autonominen ryhmä. Tällainen on esimerkiksi yli 20 vuotta Santa Cruzin 

kaupungissa toiminut Colectivo Rebeldía. Tässä seuraavassa kuvassa erottuvassa 

seinäkirjoituksessa Mujeres Creando kritisoi suoraan Bartolina Sisa ‐järjestön 

institutionaalista feminismiä: 

 

 

                                                         

32 Ranta, 2014: 137 

33 Deere, ym. 2001: 271‐273 
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Bartolina Sisa no era llunk´u ni machista, fue fiera y casi india feminista 34  – ”Bartolina Sisa 

ei ollut petturi eikä sovinisti, vaan peloton intiaanifeministi” (kuva: tekijän, La Paz 

tammikuussa 2016). 

Tämän kirjoituksen tulkitsen olevan suora kritiikki Bartolina Sisa –järjestön toimintaa 

kohtaan, jonka Mujeres Creando kokee petturuutena Bolivian naisia kohtaan. Tällä 

seinäkirjoituksella Mujeres Creando muistuttaa alkuperäisen Bartolina Sisan 

autonomisesta olemuksesta ja emansipatorisesta hengestä.  

 

2.2 BOLIVIALAINEN ANARKISMI 

Mujeres Creando edustaa anarkistista feminismiä, ja jatkaa siten anarkismin pitkää 

perinnettä. Anarkismi saapui Latinalaiseen Amerikkaan sosialismin ja kommunismin 

aatteiden myötä 1860‐luvulla. Latinalaisessa Amerikassa naiset olivat alusta asti mukana 

anarkistisessa liikkeessä, ja ajoivat yhteiskunnallista muutosta, mukaan lukien 

sukupuolten tasa‐arvoa työelämässä, sekä patriarkaalisen järjestelmän lakkauttamista 

yleisesti. Ajatus autonomisista yhteisöistä resonoi erityisesti alkuperäiskansojen parissa, 

peilaten myös yhteisöllistä elämää Andeilla. Anarkismin kukoistuskausi Boliviassa oli 

1910‐30 –luvuilla, erityisesti anarkosindikalistisissa maatyöläisten ja käsityöläisten 

yhdistyksissä.  Työväenluokan cholat, esimerkiksi kukkienmyyjät, keittäjät ja 

kotiapulaiset, vaikuttivat anarkistisessa kattojärjestössään Federación Obrera Femenina 

(FOF 35), joka oli osa anarkistista yhteenliittymää Federación Obrera Local (FOL 36). 

Huolimatta hyväksikäytetystä asemastaan vailla kansalaisoikeuksia, anarkistinaiset olivat 

varsin aktiivisia aikansa toimijoita. FOF muun muassa järjesti valtavia mielenosoituksia La 

Pazissa, mutta myös lasten päivähoitoa, lukutaito‐opetusta ja kulttuuritapahtumia, 

kertoo historioitsija ja feministiteoreetikko Marcia Stephenson. 37 Bolivian naiset oppivat 

anarkistiliitoissa vastarinnan keinoja ja taistelutahtoa. Anarkistisia naisten 

ammattiyhdistysliittoumia perustettiin muitakin, esimerkiksi Sindicato Femenino de 

Oficios Varios. Naiset organisoituivat hierarkiattomasti, ilman johtajia. 38 Bolivialainen 
                                                         

34 Llunk´u tarkoittaa quechuan kielessä laskelmoivaa, tottelevaista, nöyristelevää, mielistelevää 

ja/tai sokeasti tottelevaa yksilöä. 

35 FOF toimi vuosina 1927‐1965, lakkautettiin sotilashallinnon aikana. 

36 FOL perustettiin 1908 

37 Stephenson, 1999: 11‐12 

38 Medinaceli, 1996: 115‐123 
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historioitsija Ximena Medinaceli kertoo, että 1920‐ ja 30 –lukujen anarkistinaiset ajoivat 

sellaisia radikaaleja vaatimuksia kuin kahdeksan tunnin työpäivä sekä oikeutta vapaaseen 

rakkauteen ilman aviollisia sitoumuksia. Yleistä työlakia saatiin odottaa vuoteen 1942 

saakka, ja vapaa rakkauskin on jo ainakin lain puolesta mahdollista.  

Näen varhaisissa anarkistiliittoumissa paljon samankaltaista henkeä ja konkreettista 

toimintaakin kuin on Mujeres Creandolla ollut 1900‐2000 –luvun vaihteessa. Seuraavassa 

luvussa näytän kuinka saman tyyppistä Mujeres Creando –ryhmän toiminta on 

verrattuna alkuaikojen anarkistiryhmiin.  
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3. MUJERES CREANDO RYHMÄNÄ 
 

Anarkofeministisen Mujeres Creando ‐ryhmän perustivat 1992 La Pazissa María Galindo, 

Julieta Paredes ja Mónica Mendoza. Taustalla oli turhautuminen perinteisen 

vasemmiston homofobiseen, hierarkkiseen ja seksistiseen toimintaan, jossa naisille oli 

varattu lähinnä sihteerin passiivinen osa. Mujeres Creando halusi kritisoida näkyvästi 

myös silloista uusliberalistista politiikkaa. 39 Sisäisten erimielisyyksien takia Paredesin 

vetämä osajoukko eriytyi alkuperäisestä ryhmästä ja perusti 2001 rinnalle yhteisön, joka 

kantaa nimeä Mujeres Creando Comunidad. Tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin 

ainoastaan alkuperäisen Mujeres Creandon toiminnan  ja motiivien selvittämiseen.  

 
Bolivian naisten liikkeitä selvittänyt politiikantutkija Stéphanie Rousseaun mukaan 

Mujeres Creando koostuu pitkälti kaupunkilaisista, keskiluokkaisista mestitsinaisista.40 

Oman observointini ja keskustelujeni perusteella luen ryhmään lisäksi 

alkuperäiskansoista ainakin aimarat ja quechuat, ja toiminnassa on mukana chola‐naisia. 

Kuten ei ”naiset” ylipäänsä ole homogeeninen ryhmä, ei myöskään Mujeres Creando. 

Haastattelemani ryhmän jäsen kertoi, että Mujeres Creandoon kuuluu ”kaikenlaisia 

ihmisiä”: naisia ja miehiä, lesboja ja homoja, heteroita ja biseksuaaleja, transihmisiä. Sillä 

hetkellä nuorin ryhmän toiminnassa mukana olevista oli 21‐vuotias, vanhin 

seitsemänkymmentä. Kuten haastattelemani Mujeres Creando –aktivisti Claudia Flores 

asian ilmaisi:  

 
”Somos frutas en todos los colores y sabores”. 41  

 
Ryhmä on alusta alkaen pyrkinyt nimenomaan sekä monimuotoiseen kirjavuuteen että 

luovuuteen. 42 Ryhmän diversiteetti onkin aivan oleellista ja osoittaa osaltaan inklusiivista 

feminismiä, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua lähtökohdista huolimatta. 

 

                                                         

39 Day, 2008: 45 

40 Rousseau, 2011: 21 

41 Claudia Flores Yañez, haastattelu 21.1.2016. Suomeksi: ”Me olemme hedelmiä kaikissa väreissä 

ja mauissa”. 

42 Dark Star Collective (edit.). 2012: 125‐126. 
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”Locas, agitadoras, rebeldes, desobedientes, subversivas, brujas, callejeras, 

grafiteras, anarquistas, feministas. Lesbianas y heterosexuales; casadas y solteras; 

estudiantes y oficinistas; indias, chotas, cholas, birlochas y señoritas; viejas y 

jovenes; blancas y morenas, somos un tejido de solidaridades; de identidades, de 

compromisos, somos mujeres, MUJERES CREANDO” 43  

 
Itse en observointimatkallani huomannut ainuttakaan miestä mukana toiminnassa, vain 

asiakkaina ravintolassa ja kaupassa. Minulle kuitenkin kerrottiin, että miehiä 

työskentelee ainakin radiossa.  

Mujeres Creando on anarkististen periaatteiden mukaisesti antihierarkkisesti 

järjestäytynyt, eikä sillä ole virallista johtohahmoa, vaikka sellaiseksi onkin julkisuudessa 

profiloitunut María Galindo. Hän esittelee itsensä seuraavasti:  

 
”Cocinera, grafitera, radialista, escritora, agitadora, cineasta, chismosa, bocona, 

malcriada, insolente y agresiva. Lesbiana pública y feminista integrante de Mujeres 

Creando” 44   

 
María Galindo on myös Bolivian ensimmäinen julkisesti homoseksuaalinen nainen, ja hän 

puhuu paljon seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta esimerkiksi kirjoituksissaan ja 

radio‐ohjelmissaan. 

 

3.1 RYHMÄN TEEMOJA 

Mujeres Creando taistelee patriarkaalisuutta, sovinismia, rasismia, homofobiaa, sekä 

kirkon ja valtion valtaa vastaan. Feministeinä he vaativat kokonaisvaltaista järjestelmän 

muutosta. 45 Näen ryhmän toiminnan mitä suurimmassa määrin pyrkivän 

                                                         

43 Mujeres Creando, 2005: ”Hullut, agitaattorit, kapinalliset, tottelemattomat, kumoukselliset, 

noidat, katunaiset, seinäänpiirtäjät, anarkistit, feministit. Lesbot ja heterot, vaimot ja sinkut, 

opiskelijat ja virkailijat, intiaanit, mestitsit, cholat, nartut ja neidit, vanhat ja nuoret, valkoiset ja 

ruskeat: me olemme yhteishengen, identiteettien, kompromissien kudos. Me olemme naisia, 

luovia naisia” (käännös omani).   

44 Galindo, 2015: ”Kokki, graffitintekijä, radiotyöntekijä, kirjailija, agitaattori, elokuvantekijä, 

juoruakka, suurisuinen, hemmoteltu, röyhkeä ja aggressiivinen, julkilesbo ja  Mujeres Creandon 

kokonaisfeministi” (käännös omani). 

45 Dark Star Collective, 2012: 125‐126. 
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intersektionaaliseen feminismiin, eli huomioimaan kaikkien hierarkioiden tai 

eriarvoisuutta luovia eroja ja niiden yhteisvaikutuksia. Mujeres Creandoa tutkineet 

sosiologit ja kulttuuriantropologit ovat selittäneet ryhmän toimintavoiltaan 

radikaalifeministiseksi 46 ja anarkofeministiseksi 47, ja näin he myös itse määrittelevät 

itsensä.  

Radikaalifeminismi ja anarkismi ovat määritelminä hyvin lähellä toisiaan. 

Radikaalifeministinen teoria asettaa ydinperheen kaikkien autoritaaristen järjestelmien 

perustaksi, eikä sen mukaan muutos institutionaalisella tasolla voi tapahtua ilman 

muutosta henkilökohtaisissa valtasuhteissa, kuten esimerkiksi Peggy Kornegger totesi jo 

vuonna 1975. Korneggerin mielestä radikaalifeministinen näkökulma kritisoi myös 

miehistä hierarkkista ajattelutapaa, jossa järkiperäisyys hallitsee tunnetta, ”äly” hallitsee 

näkemystä ja jossa taipumattomuus hajottaa ja luo dikotomioita kuten 

aktiivinen/passiivinen, järkevä/hullu, spontaanisuus/järjestäytyminen, ja viime kädessä 

mies/nainen. 48 Korneggerin aikalainen Juliet Mitchell esitti klassikoksi muodostuneessa 

teoksessaan Naisliike, että koska patriarkaatti toimii ennen kaikkea kulttuurin ja 

tiedostamattoman alueella, sen murtamiseksi tarvitaan totaalinen ideologisen vallan 

rakenteet murtava kulttuurinen vallankumous. 49 Mitchell painotti, että feministinen 

tiedostavuus on tässä avaintekijänä.  

 
Mujeres Creandon strategiana onkin konstruoida uudelleen patriarkaatin kieltä ja 

symboleja ja toimia sekä poliittisella että yksityisellä tasolla,50 ja herättää tiedostavuutta, 

toisin sanoen vaikuttaa niin yksilöiden kuin laajemminkin yhteiskunnan elämään. Heidän 

tavoitteenaan on istuttaa yhteiskuntaan feministisen elämisen malli: he uskovat että 

feministinen ja anarkistinen teoria on mahdollista toteuttaa käytännössä Boliviassa.51 

Kuten edellisessä luvussa mainitsin, ajatus ei ole Boliviassa aivan uusi, sillä maassa on 

perinteitä anarkistisesti järjestäytyneistä, itseohjautuvista ryhmistä jo 1920‐luvulta 

alkaen, kuten naisten ammattiyhdistysliikkeet ja alkuperäiskansojen työkollektiivit. 

                                                         

46 Rousseau, 2011: 21 

47 Burman, 2011: 82 

48 Kornegger, teoksessa Ahonen, Termonen, Vehaluoto, 2011: 30  

49 Mitchell, 1973: 55‐61, 85.  

50 Monasterios, K. 2007. 

51 Hammad, 2013: 70‐74 
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Bolivialainen sosiologi  ja anarkisti Silvia Rivera Cusicanqui on määritellyt tämänkaltaisen 

kollektiivitoiminnan ”anarko‐indianismi‐feminismiksi”, tai ”chola‐feminismiksi”, viitaten 

erityisesti alkuperäiskansojen naisten itseohjautuvaan perinteeseen ja yhteisölliseen 

voimaan esimerkiksi mielenosoituksissa. 52 Onkin ilmeistä, että Mujeres Creando jatkaa 

työtä, jonka Bolivian anarkistinaiset aloittivat 1900‐luvun alkupuolella, ja johon tuli 

katkos vuoden 1964 sotilasdiktatuurin ottaessa vallan.  

 
Mujeres Creando pyrkii toiminnallaan analysoimaan ja purkamaan vallan rakenteita. 

Anarkistinen ryhmä ei usko valtioon, koska se on heidän mukaansa lähtökohtaisesti 

patriarkaalisen hierarkkinen, eikä siksi voi olla todellisen muutoksen alusta.53 Ryhmä ei 

ole alisteinen valtiolle, puoluepolitiikalle tai muulle institutionaalisuudelle. Tämän 

seurauksena he eivät ole mukana parlamentaarisessa politiikassa. Päinvastoin, he 

haluavat muuttaa perusrakenteita ja tekemisen muotoja. Heidän mielestään suora 

kansalaistoiminta sen kaikissa muodoissaan muodostaa politiikan teon perustan, ei 

puoluepolitiikka. Siteeraan ryhmän laatimaa feminististä perustuslakia vuodelta 2008: 

 
  ”Todos los partidos son una arma cargada de sangre, machismo y corrupción” 54 

 
Kornegger on ilmaissut, että taisteleminen patriarkaattia vastaan merkitsee taistelua itse 

auktoriteetin olemusta vastaan. 55 Näin nähtynä anarkismi ja feminismi ovat samaa 

taistelua patriarkaattia vastaan, sillä anarkofeminismi näkee patriarkaatin hierarkkisen 

vallan perustana. 

 

3.2 RYHMÄN SUHDE BOLIVIALAISEEN FEMINISMIIN 

Mujeres Creando sanoutuu ryhmänä irti sukupuolen teknokratiasta (”tecnocracia de 

género”56), jollaisena he näkevät Bolivian valtion institutionalisoidun feminismin ja 

kansalaisjärjestöjen ”eliittifeminismin”. Siinä mielessä ryhmä jakaa käsityksen 

                                                         

52 Silvia Rivera Cusicanqui haastattelu: Indigenous Anarchism in Bolivia, The Anarchist Library, 

2007. 

53 Day, 2008: 45 

54 Mujeres Creando: Constitución Política del Estado, 2008. ”Jokainen puolue on ase, joka on 

ladattu verellä, sovinismilla ja korruptiolla” (käännös omani). 

55 Kornegger, teoksessa Ahonen, Termonen, Vehaluoto, 2011: 31 

56 Esim. Galindo 2013: 34, Monasterios K. 2007 , Hammad 2013: 66 
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”länsimaisesta feminismistä” usean alkuperäiskansojen naisten järjestön kanssa. 

Mujeres Creandon mielestä nämä ”sukupuolen teknokraattifeministit” tekevät hyvää 

työtä siinä että levittävät tietoa feminismistä, mutta samaan aikaan kuitenkin lisäävät 

hierarkiaa ja byrokratiaa, vähentävät naisryhmien autonomiaa ja yhteistyötä, sekä 

ylläpitävät imperialistisia uusliberalistisia valtasuhteita: he ovat ”laitostaneet ja 

kesyttäneet feminismin” yrittäessään miellyttää ja saada hyväksyntää yhteiskunnalta sen 

sijaan että yrittäisivät muuttaa sitä. 57 Mujeres Creando väittää että nämä naiset ovat 

”langenneet uusliberalismiin ja ovat osa Maailmanpankin, IMF:n ja muun murhaavan 

politiikan hallintoa”. 58  

 
Onkin totta, että 1990‐luvun Boliviassa kansalaisjärjestöjen rahoituksen painopisteet 

siirtyivät markkinasuuntautuneisiin kehityshankkeisiin, kuten naisten mikroyrittäjyyteen, 

ja toisaalta yhteisöllisiin projekteihin, joissa naisille osui usein vapaaehtoisen rooli sen 

sijaan että olisivat olleet palkattuja työntekijöitä. 59 Tällaiset kehitysyhteistyöhankkeet 

olivat osa uusliberalismin innoittamaa kansalaisjärjestötyötä. Sosiologi Karin 

Monasterios on määritellyt Bolivian ”sukupuolen teknokratian” syntyneen 1980‐luvun 

puolivälissä, kun kansainvälisen kehitysyhteistyön tasa‐arvonäkökulmat tulivat käyttöön. 
60 Monasteriosin näkemyksen mukaan tämä merkitsi pohjoisen pallonpuoliskon 

liberalisoidun ja hegemonisoidun feminismin maahantuontia. Sukupuolen teknokratiaa 

järjesti valtio läheisessä yhteistyössä institutionaalisten naisjärjestöjen kanssa. 

Monasterios esittää, että yhdessä ne rajasivat tasa‐arvon diskurssin yksinomaan 

valtionhallinnolliseksi asiaksi. Hallitusten kanssa läheisessä yhteistyössä olleet 

naisjärjestöt auttoivat näin legitimoimaan uusliberalistisen valtion liikkeitä, ja 

kaupunkilaiset eliittiä edustavat naiset hyötyivät näistä toiminnoista eniten. 

Alkuperäiskansojen naiset vierastivat tätä: YK:n ja Bolivian valtion 1990‐luvulla edistämä 

                                                         

57 Hammad, 2013: 86‐87 

58 Julieta Paredes, haastattelussa Dark Star Collective, 2012: 126. ”For us, being a feminist means 

denouncing racism, machismo/sexism, homophobia, domestic violence, etc. It means 

denouncing the sexist, bureaucratized, technocratic women of this generation (for us, those 

women that have fallen into neoliberalism and are administrations of the murderous politics of 

the World Bank, IMF, etc.” (käännös englannista omani) 

59 Lind, 2003: 58‐60 

60 Monasterios, K. 2007. 
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kansalaisjärjestöjen sukupuolten teknokratia nähtiin vieraana. Rahoituskanavien ollessa 

auki järjestöjä epäiltiin naisten käyttämisenä rikastumisen välikappaleena, mainitsee 

muun muassa Rousseau. 61  

 
Valtion ja kansalaisjärjestöjen yhteisissä 1980‐luvun kehitysyhteistyöhankkeissa alettiin 

myös käyttää Yhdysvalloissa vakiintunutta termiä gender (género) viitatessa naisia 

koskeviin asioihin. 62 Tämä voi olla ongelmallista, sillä género (suomeksi sukupuoli 63) ei 

viittaa niinkään biologiseen sukupuoleen vaan sosiokulttuuriseen sukupuolten 

rakennelmaan, joka koostuu usein binäärioletuksesta mies‐nainen. 64 Mujeres Creandon 

näkemyksen mukaan tällainen institutionalisoitu feminismi ei edistä naisten 

eriarvoisuuden vähentämistä, ja on vain kesytettyä feminismiä. 65 Ryhmä näkee valtion 

virkailijat armeijan, koulutuksen ja politiikan vallan käyttäjinä erimielisiä vastaan. 

Erityisesti uusliberalistinen käsitys sukupuolesta eroaa heidän mielestään suuresti 

feministisestä teoriasta. Autonomia ja hierarkiattomuus on ryhmän mielestä feministisen 

politiikan olennainen toimintaperiaate: Kukaan ei edusta ketään toista – joka nainen 

edustaa itseään. 66  

 
Näen ryhmän haastavan muut feministit kysymyksillä autonomiasta, vallasta ja 

identiteetistä.  Voidaan kysyä vaikkapa: Kuinka itsenäisiä ovat valtion järjestöt, kuinka 

vapaita kritisoimaan valtion toimia? Millaista identiteettiä edistää ulkomainen 

kansalaisjärjestö? Mujeres Creando vastaa näihin kysymyksiin suoralla naisia auttavalla 

toiminnalla sekä kieltäytymällä valtionavusta. Vaikka ryhmä on pieni jäsenmäärältään, 

sillä on laajat ideologiset ulottuvuudet. 67 Mujeres Creando kokee tärkeänä nimenomaan 

ruohonjuuritason toiminnan ja ymmärryksen tavallisten kadun ihmisten elämästä. 

Ryhmän mielestä todellinen demokratia tapahtuu kadulla.68 Lisäksi ryhmä näkee 

                                                         

61 Rousseau, 2011: 14 

62 Monasterios, E. 2006: 22 

63 suomeksi käytetään samaa ilmaisua sekä biologisesta että sosiaalisesta sukupuolesta. 

64 Esim. Schiwy, 2006: 173 

65 Hammad, 2013: 66, 87, 91 

66 Mujeres Creando haastattelussa: Dark Star Collective, 2012. Käännös englannista omani.  

67 Monasterios K, 2007. 

68 Day, 2008: 45‐46. 
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sukupuolen vain yhtenä teemana analysoida yhteiskuntaa. 69 He yhdistävät myös 

Bolivian historialliset (dekolonisaatio), taloudelliset (uusliberalismi, ekstraktivismi), 

kulttuuriset (alkuperäiskansat), yhteiskunnalliset (luokat) ja poliittiset (puolueet) taustat 

yhteen kietoutuneiksi teemoiksi työssään. Ryhmää voi siis luonnehtia intersektionaalisen 

feminismin edustajaksi.  

 
Naiserityisyys 

Mujeres Creando kuitenkin korostaa toiminnassaan naiserityisyyttä, varmasti osittain 

juuri siksi, että ovat huomanneet naiserityisten lakien ja asetusten tehottomuuden.  

Universaalin ihmisen harhaa ovat kritisoineet monet feministiset tutkijat 70, jotka ovat 

huomauttaneet että kun rakenteet käytännössä estävät tasa‐arvon toteutumisen, 

muodollisesti tasavertaiset oikeudet saattavat jopa heikentää sorrettujen asemaa, sillä 

ne luonnollistavat epätasa‐arvon johtuvaksi yksilöiden valinnoista ja essentiaalisista 

käsityksistä sukupuolista. 71 Wendy Brown on todennut, että julkiseen suojeluun pyrkivät 

lait ja asetukset asettavat suojeltavan haavoittuvaan asemaan, ja näennäinen hyvä 

tarkoitus kääntyy itseään vastaan: suojeltavat tulevat riippuvaisiksi valtiosta. Brown 

vaatii naisille demokratiaan kuuluvaa valtaa ja vapautta, ei sääntelyä ja suojelua. 72 

Tällaisen universalismin purkamiseksi on feministisen teorian parissa käytetty keinoina 

muun muassa tietoisuuden lisääminen ja erityisten ryhmäidentiteetin intersektionaalinen 

korostaminen.  

 
Politiikan teoreetikko ja juutalaisten holokaustia tutkinut Hannah Arendt osoitti, että 

ryhmäkohtaista sortoa voi vastustaa vain sorretun identiteetin perusteella eikä 

universaaliin inhimillisyyteen vedoten. Arendt katsoi, että pelkkä abstrakti ihmisenä 

oleminen on vaarallista, sillä ihminen joka on vain ihminen, ”näyttää menettäneen juuri 

ne ominaisuudet, jotka mahdollistavat sen, että muut kohtelevat häntä 

kanssaihmisenä”. 73 Arendt ei huomioinut sukupuolirooleja sorron muotona, mutta 

hänen huomionsa siitä, että vallitsevasta normista poikkeavia ihmisiä ei nähdä yksilöinä, 

                                                         

69 Burman, 2011: 89 

70 esimerkiksi Masso 2005 ja Brown 1995 

71 Masso, 2005: 131 

72 Brown, 1995 

73 Arendt, 2013: 371 
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vaan ryhmälle oletettujen ominaisuuksien edustajina, pätee mielestäni myös Bolivian 

naisten ahtaisiin sukupuolirooleihin seksististen asenteiden ja patriarkaalisten 

käytäntöjen puristuksissa. Siksi on mielestäni loogista, että Bolivian nainen puolustautuu 

nimenomaan naisena. Ihmistenhän pitäisi olla samanveroisia sukupuolesta riippumatta, 

mutta naiset eivät näytä muuttuvan samanveroisiksi miesten kanssa vain lakeja 

muuttamalla. Toisaalta, Judith Butler muistuttaa, että naisen kategoriaa rajoittavat 

samat vallan rakenteet, joiden kautta sille haetaan vapautusta. Butler näkee ongelmana 

sen, että naisen erityisyys nähdään väistämättä vain kahtiajaossa maskuliiniseen ja 

feminiiniseen, ja myös eristetään muista eroja luovista kategorioista, kuten etnisyys ja 

luokka. Kuitenkin on niin, että intersektionaalisesti eroja katsoen on mahdollista päästä 

käsittelemään feministisiä teemoja samanaikaisesti. Näyttää siltä, että Mujeres Creando 

toimii naiserityisesti, koska kokee sen Bolivian konseptissa välttämättömäksi, mutta 

toisaalta nostaa intersektionaalisesti esille eriarvoisuutta luovia eroja, jotka näitä naisia 

koskettavat. Näitä kysymyksiä erittelen tarkemmin myöhemmin luvussa 5. 

 

3.3 RYHMÄN TOIMINTATAVAT 

Mujeres Creando vaatii äänekkäästi konkreettisia parannuksia naisen asemaan: muun 

muassa vapaata seksuaalikasvatusta, ehkäisyä ja aborttia, heteronormatiivisuuden 

purkamista ja vapaata seksuaalisuutta, taloudellista ja koulutuksellista tasa‐arvoa, naisen 

työn arvostuksen nostamista, asenneilmaston muutosta: samoja oikeuksia naisille ja 

miehille. Keinoina ryhmällä on muun muassa mielenosoitukset, performatiivinen taide, 

seinäkirjoitukset, radio‐ohjelmat, ja julkaisutoiminta. Mielenosoitukset päätyvät usein 

käsirysyyn poliisien kanssa, jotka säännöllisesti poistavat Mujeres Creandon joukot 

paikalta vedoten yleisen järjestyksen ylläpitämiseen. Seinäkirjoituksien tekemisestä 

seuraa usein pidätyksiä ja sakkorangaistuksia. Anarkistinen filosofia kuitenkin kannattaa 

suoraa toimintaa, kaikkien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja moraalisten lakien ja 

rajoitusten uhmaamista ja vastustamista. Kuten anarkisti Emma Goldman kirjoitti vuonna 

1911:  

 
“Mutta uhmaaminen ja vastustaminen määritellään laittomiksi. Juuri siinä piilee 

ihmisen pelastuksen mahdollisuus. Jokainen laiton teko vaatii lahjomattomuutta, 
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itseluottamusta ja rohkeutta. Lyhyesti sanottuna anarkismi kutsuu puoleensa 

vapaita, riippumattomia henkiä.” 74  

 
1960‐luvulla Yhdysvalloista alkaneen ns. toisen aallon feminismin toimintatapoihin kuului 

ottaa  politiikka omiin käsiin eli henkilökohtaisen tekemistä poliittiseksi. Suora toiminta 

on reaktiota yhteiskunnan, kulttuurin ja valtion patriarkaalisia muotoja vastaan. Mujeres 

Creando näyttäsi omalla tavallaan jatkavan tätä toimintaa. Vaikka ryhmä vastustaakin 

”länsimaisen” perinteen feminismiä, se toteuttaa samoja toimintamuotoja, jotka tulivat 

tutuiksi 1960‐1980‐luvuilla erityisesti Yhdysvaltojen feministipiireissä: omakohtainen 

kirjoittaminen, opintoryhmät, ja jo edellä mainitut radio‐ohjelmat, katuteatteri, marssit ja 

mielenosoitukset. Mujeres Creandon taiteen tekemisen muodot ja tavat tuovat mieleen 

myös esimerkiksi Yhdysvalloissa 1985 toimintansa aloittaneen, taidekentän seksismiä 

vastustavan Guerilla Girls –ryhmän, joka tunnetaan kantaa ottavista julisteistaan ja 

grafiikoistaan sekä stereotyyppejä rikkovista julkisista esiintymisistään. Guerilla Girls 

tosin toimii täysin anonyymeinä, mutta Mujeres Creando nimenomaan korostaa 

ryhmäidentiteettiä. 

 
Kaupunkitilan haltuunoton monin eri tavoin näen vahvasti feministisenä tekona. Tilaa 

havainnoi ranskalainen sosiologi Henry Lefebvre huomaten, että (kaupunki)tila elää ja 

liikkuu jatkuvasti ja se on historiallisesti ja sosiaalisesti tuotettua: Tilaa rakennetaan 

niiden merkitysten kautta, joita sille eri tilanteissa annetaan. 75 Tilan muokkaamisen voi 

nähdä myös allegoriana Judith Butlerin esittämään teoriaan sukupuolesta sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti toiston avulla tuotettuna: Toistamalla toisin voidaan katkaista määritellyt 

roolit. 76  

 
Omalla La Virgen de los Deseos –talollaan  77 Mujeres Creando tarjoaa juridista ja 

moraalista tukea ja konkreettista apua kuten lakiasiain neuvontaa. Talolla järjestetään 

työpajoja, esimerkiksi itsepuolustuskursseja ja sarjakuvan piirtämistä, sekä tilaisuuksia 

joissa muun muassa keskustellaan politiikasta ja kirjallisuudesta, tai katsotaan 

dokumenttielokuvia. Ryhmä lähettää sieltä käsin omia radio‐ohjelmia, joissa käsitellään 

                                                         

74 Goldman, 2011: 50‐51 

75 Lefebvre, 1991 

76 Butler, 2006 & 2008 

77 suomeksi ”Halujen neitsyt” 
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heidän esillä pitämiään teemoja, usein kontroversaaleja Bolivian kulttuurisessa 

kontekstissa. Eräänä tammikuun maanantain aamupäivänä Maria Galindo esimerkiksi 

keskusteli ohjelmassaan ex‐presidentti Carlos Mesan kanssa transseksuaalisuudesta. 78 

Talosta on myös muodostunut eräänlainen turvapaikka Bolivian 

seksuaalivähemmistöille. Uusliberalismin aikana ryhmä otti osaa suoraan toimintaan 

ainakin kahdessa naisten kansanliikkeessä: kokanviljelijöiden marssissa 1995 ja 

pienluottovelallisten naisten liikkeessä 1999. Silloisessa päämajassaan Café Carcajadassa 

Mujeres Creando tarjosi suoja‐ ja lepopaikan eri puolilta maata La Paziin saapuneille 

mielenosoittajille.  

 
Talo on yhteisöllinen paikka, jossa naiset luovat, vapaina seksismistä, homofobiasta ja 

rasismista. 79 ”Käytännön työ ja älyllinen elämä kulkevat käsi kädessä”, eräs aktivisti 

kertoi Alasitas ‐markkinoilla. Talon ravintolan ja majoitustoiminnan tuotoilla ryhmä 

pyörittää toimintaa. La Pazin lisäksi Mujeres Creando pyörittää naisten taloa toisessa 

suuressa kaupungissa Santa Cruzissa. Siellä sen nimi on Los Deseos de la Virgen, 

”Neitsyen halut”. Mujeres Creando on autonomisuuden nimissä kieltäytynyt 

valtionavusta ja ylipäänsä mistään yhteistyöstä valtion kanssa. Tämä muistuttaa kovasti 

1900‐luvun alun anarkistien toimintaa. 

 
Nähdäkseni erityinen syy sille, että Mujeres Creando on pysynyt ryhmänä suhteellisen 

kauan koossa, on sen vahva yhteinen toimintakulttuuri ja omat tunnukset. Pierre 

Bourdieun sanoin: Ryhmä säilyy ja pysyy sitä todennäköisemmin koossa, mitä lähempänä 

toisiaan ja sen muodostamiseksi kokoontuneet toimijat ovat sosiaalisessa tilassa. 80 

Toisin sanoen Mujeres Creando on luonut ja vakiinnuttanut yhtenäisen ryhmän 

muodostamisen symbolisen työn avulla: antamalla nimen, lyhenteiden, tunnuksen, 

julkilausumia, ja niin edelleen. Nähdäkseni ryhmälle on myös kertynyt paljon 

bourdieulaisittain ilmaistuna symbolista pääomaa: heillä on suhteita ja taitoja kulttuurin 

ja yhteiskunnan eri kentillä Boliviassa. Väitän että tämän pääoman ja erityisen habituksen 

avulla he taistelevat patriarkaatin doxassa. 

                                                         

78 Fosforo y Gasolina: La Transexualidad. 19.1.2016 Radio Deseo 

79 Hammad, 2013: 71 

80 Bourdieu, 1998: 45 
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La Casa Virgen de los Deseos, osoitteessa Avenida 20 de Octubre, numero 2060, La Paz, 

Bolivia (kuva: tekijän, tammikuu 2016). 

 

3.4 SUHDE YHTEISÖÖN 

Mujeres Creando rikkoo toiminnallaan ja esille nostamillaan teemoilla, usein 

bolivialaisessa kulttuurissa sukupuolille annettuja kategorioita. Feministifilosofi Laura 

Werner on huomioinut, että nimenomaan ”kategorioiden purkaminen ja sekoittuminen 

onkin yksi syy siihen, miksi monet ihmiset kokevat feminismin ja feministisen filosofian 

vaaralliseksi, saastuttavaksi ja sairautta levittäväksi.” 81 Werner viittaa antropologi Mary 

Douglasin määritelmään liasta epäjärjestyksenä: lika on ainetta joka on siirtynyt pois 

omalta paikaltaan, ja saastuminen uhkaa asioita silloin, kun niiden muoto ja järjestys 

kyseenalaistuu. 82 Näin ajateltuna Mujeres Creandon voi nähdä järisyttämässä totuttuja 

sukupuoliluokkia kyseenalaistamalla naisen paikkaa.  

 
Useimmilla bolivialaisilla on Mujeres Creandosta mielipide, ja joidenkin mielestä he ovat 

sekopäitä miesvihaajia. Monien mielestä ryhmän avoimuus tabuaiheista, kuten 

homoseksuaalisuudesta, on liikaa hyväksyttäväksi.83 Huomasin tämän itse 

keskustellessani ihmisten kanssa La Pazissa: Mujeres Creandon edustama 

radikaalifeminismi on monelle tasa‐arvon kannattajallekin ”liikaa”. Mujeres Creandon 

ajamat asiat ovat periaatteessa hyväksyttäviä, mutta aggressiiviset toimintatavat, 
                                                         

81 Werner, 2005: 16 

82 Douglas, 2000 

83 Dangl 2007: 164 
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esimerkiksi äänekkäät mielenosoitukset, herättävät hämmennystä. Reaktiot eivät ole 

yllättäviä ottaen huomioon, että Mujeres Creando nimenomaan nostaa esille aiheita, 

joista ihmiset eivät halua kuulla, kuten väkivallasta, sekä ottaa haltuun julkista tilaa 

tavalla, joka Boliviassa käsitetään yksityiseksi ja intiimiksi, kuten riisuutumalla 

alastomaksi kirkon edessä.  

 
Kieltämättä ryhmä herättää huomiota minne vain menevätkin. Tammikuussa 2016 

ryhmällä oli oma koju perinteisillä Alasitas ‐markkinoilla, jossa ideana on ostaa 

miniatyyriesineitä, toivoen niistä välittyvän onnea tulevalle vuodelle. Siinä missä muut 

myyjät kaupittelivat mm. pieniä taloja, leikkirahoja ja passeja, Mujeres Creandon kojusta 

sai ostaa esimerkiksi ”Pachamaman aborttipussukoita” (yrttejä) sekä kondomeja. María 

Galindo teki markkinoilta suoraa radio‐ohjelmaa, mutta ehti myös huudella ohikulkeville 

miehille ”Machote! Sovinistisika, tästä ei saa mennä!”. Hän ei halunnut ihmisten kulkevan 

kapeaa kujaa kojun ohi, vaan halusi heidän kiertävän muualta sokkeloisella markkina‐

alueella. Hänen mielestään Mujeres Creandon kojun edusta kuului Mujeres Creandolle. 

Galindo siis todellakin otti tilaa haltuunsa aivan konkreettisesti. Ohikulkevat ihmiset 

pyörittelivät epäuskoisena silmiään. Tiskille ei ollut varsinaisesti tunkua. Yksi mies 

kuitenkin halusi yhteiskuvaan Galindon kanssa. Viereisen myyntipaikan saanut, tavallisia 

astioita ym. myyvä pariskunta pyysi hartaasti tekemään tilaa: harva nimittäin uskalsi tulla 

asioimaan heille. Galindo sanoo Mujeres Creandon performansseista, että 

sivustaseuraajista tulee kadulla osa esitystä. 84 Ehkä siksi moni ei halua yhteyttä ryhmän 

jäsenten kanssa.  

 
Eräs ”paceñolainen” (La Pazin asukas) keskustelukumppanini, 40‐vuotias yksityisyrittäjä, 

luonnehti että ei halua ”miesten ja naisten vastakkainasettelua”, jota Mujeres Creando 

hänen mielestään tekee. Hän arvostaa ryhmän antamaa käytännön apua ja feminististen 

teemojen, kuten raiskauksien ja muun väkivallan, näkyviksi tekemistä. Mutta hän ei 

myöskään määrittele itseään feministiksi, vaikka ryhmän ajamat asiat ja 

aikaansaannokset sinällään ovat hänen mielestään huomattavia. 85 Katson, että juuri 

hänen kaltaistensa ihmisten vuoksi Mujeres Creandon tekemä rakenteellinen 

asenneilmaston muutostyö on tarpeellista Boliviassa. Kuten feministifilosofi Johanna 

                                                         

84 Galindon haastattelu: Hemispheric Institute Encuentro, 2007. 

85 Keskustelu: Yaari Salomon, 30.1.2016 La Paz 
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Oksala on luonnehtinut: pelkkä muodollinen tasa‐arvo ei riitä, ellemme kyseenalaista ja 

muuta kulttuurisia ja kielellisiä merkityksiä, historiallista ontologiaa, joka jäsentää 

toimintaamme. Pelkät muodolliset, lainsäädännölliset muutokset sukupuolten 

oikeuksissa ja mahdollisuuksissa muuttavat yhteiskunnallista todellisuutta usein vain 

vähän. 86  

 

Lainsäädännöllinen tasa‐arvo ei siis riitä, ellei yhteiskunnassa kyetä kyseenalaistamaan ja 

muuttamaan käsityksiä ja oletuksia arvoista ja toiminnasta. Nämä käsitykset ovat 

muutettavissa, ja nähdäkseni juuri tätä Mujeres Creandon tarkoituksena on tehdä: 

muuttaa toimintansa avulla vallitsevia kulttuurisia käsityksiä ennen kaikkea sukupuolista 

ja seksuaalisuudesta. Koska jos sukupuoliroolit ovat kulttuurisesti rakennettuja, eivät 

sisäsyntyisiä, kuten Butler esittää, ne voidaan myös muuttaa toisenlaisiksi. Lisäksi, 

Mujeres Creandon päämääränä on kokonaisvaltainen vallankumous ja järjestelmän 

muutos, ja siihen liittyy myös asenteiden muokkaaminen. 87 Seuraavassa 

seinäkirjoituksessa Mujeres Creando kommentoi  yleistä epätasa‐arvoa Boliviassa: 

 

En mi cama no hay patrón, en mi cuerpo mando yo –” Sängyssäni ei ole isäntää, 

ruumiissani määrään minä”. Nuestro feminismo es la rebelión de las birlochas  – ”Meidän 

feminismimme on ´narttujen´ kapinaa” (kuva: tekijän, tammikuu 2016). Birlocha, 

”narttu”, on halveeraava nimitys naiselle, joka ei ulkonäöltään ja/tai käytökseltään sovi 

sosiaalisiin raameihin, esimerkiksi käyttää räikeitä vaatteita tai minihametta ja värjää 

                                                         

86 Oksala, 2005: 170 

87 Näin toiminnasta kertoi Julieta Paredes 2002 Green Anarchy –lehden haastattelussa. 
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hiuksiaan. Mujeres Creando on nähdäkseni luonut sanalle uusia, vahvistavia merkityksiä 

ottamalla sen omaan käyttöönsä. María Galindo määrittelee, että birlocha on ”rietas, 

hölöttäjä, ponteva; hän on nainen joka omistautuu kohtaamaan maailman mauttomasti, 

karkeasti, itsepintaisesti, ja hänen vastarinnan muotonsa ei ole apinoida neitejä, vaan 

olla parempi kuin ne.”  88  

Tämän seinäkirjoituksen löysin Sopocachin kaupunginosasta, joka on hyvin hoidettu 

keskiluokkainen asuinalue La Pazin keskustan tuntumassa. Ajattelen, että kirjoittamalla 

Sopocachiin Mujeres Creando haluaa ilmaista paitsi itse viestin, myös  tuoda selväksi että 

kukaan ei ole patriarkaalisessa yhteiskunnassa suojassa valtarakenteilta. Mielestämni 

tämä seinäkirjoitus myös kommentoi intertekstuaalisesti muutaman korttelin päässä 

sijaitsevaa toista Mujeres Creandon kirjoitusta MAS‐puolueen isännästä (siitä enemmän 

luvussa 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

88 Galindo, 2015a: 46. “‐‐‐Ella es torpe, habladora, fuerte, es una mujer que se dedica enfrentar el 

mundo con mal gusto, con chabacanería, con insistencia, su forma de resistir no es imitar a la 

señorita sino superarla” (käännös omani). 
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4. SEINÄKIRJOITUKSET KATUTAITEEN KONSEPTISSA 
 

4.1 KATUTAIDE LATINALAISESSA AMERIKASSA  

Latinalaisessa Amerikassa julkinen tila on yleisesti kansoitetumpaa kuin Suomessa. 

Kadut, torit ja puistot  ovat sosiaalisia kohtaamispaikkoja. Elämä tapahtuu enemmän 

ulkona, myös politiikka, ja siksi myös kantaa ottava katutaide on ollut suosittua. 

Hispaanisen maailman poliittista katutaidetta tutkineen Lyman G. Chaffeen mielestä 

joukkotiedotusvälineiden ideaa ei pitäisi rajoittaa korkeaan teknologiaan ja 

ammattimaisuuteen, sillä myös ruohojuuritasolta nouseva poliittinen ja kulttuurinen 

toiminta voi olla huomattavan merkittävää yhteiskunnan kehityksen kannalta. Chaffee 

katsoo erityisesti näin olevan hispaanisessa maailmassa, jossa katutaide on perinteisesti 

ollut olennainen kommunikaation väline. Chaffee muistuttaa myös, että alakulttuurien 

tekemä teksti on osa yhteiskunnallista kertomusta ja kansan historiaa. 89  

Yleisesti ottaen katutaide voidaan siis nähdä multimediaisena joukkotiedotusvälineenä, 

jopa internetin ja blogien aikakautena. Katutaide antaa äänen ryhmille, joilla sitä muuten 

ei olisi, koska sen käyttäminen on halpaa ja kaikkien ulottuvilla. Näkyvillä olevat 

iskulauseet ja symbolit saavat ihmisiä liikkeelle.  

 
Boliviassa seiniin kirjoitetaan monenlaisia asioita monilla käsialoilla. Vieraillessani maassa 

tammi‐helmikuussa 2016 siellä valmistauduttiin juuri kansanäänestykseen perustuslakiin 

mahdollisesti tehtävää muutosta varten. Aiheeseen liittyviä kirjoituksia näkyi kaikkialla 

kaupungeissa ja maaseudulla: Marca SI!, NO MAS!, Evo denueva, ja niin edelleen, 

presidentti Evo Moralesin jatkokauden mahdollistavan perustuslakimuutoksen puolesta 

tai sitä vastaan. Kadut ovat muutenkin täynnä merkkejä: Tavallisia mainoksia maalataan 

suoraan seiniin, ja esimerkiksi maan historiasta ja kulttuureista kertovia suurikokoisia 

seinämaalauksia on useita La Pazin ydinkeskustassa. Taide voi olla luonteeltaan 

kansanvalistuksellista, esimerkiksi seksuaalivalistusta lapsille, tai se voi ottaa kantaa 

esimerkiksi tuloeroihin tai vähemmistöjen oikeuksiin. Graffitit eivät Boliviassa ole 

”vaihtoehtoinen” ilmaisutapa, kuten esim. graffitit enemmän tai vähemmän taiteeksi 

ymmärtävässä Suomessa. Väitän, että Boliviassa katutaide on olennainen osa 

kommunikaatiota ja perustelen sen seuraavassa luvussa. 

                                                         

89 Chaffee, 1993: 3‐5 
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Kuva vasemmalla: Hääpukuja mainostava kaupallinen seinämaalaus La Pazissa.  

Kuva oikealla: Evo Moralesia kommentoiva poliittinen seinämaalaus La Pazissa (kuvat 

tekijän, 2016). 

 

Kuva yllä: Alkoholin käytöstä varoittava kansanterveydellinen seinämaalaus Chulumanin 

kaupungissa (kuva tekijän, 2016). 

 

4.2 KATUTAIDE BOLIVIASSA 

Boliviassa kantaa ottavalla seinätaiteella on pitkät perinteet. Kuuluisia muraaleja olivat 

Warisata Ayllun omaehtoisen koulun seinämaalaukset. Yhteisön tuella rakennettu koulu 

Titicacan altiplanolla sai 1934 seiniinsä temperamaalaukset, jotka kuvasivat aimarakansan 

arkielämää. Koulussa toteutettiin radikaalia opinto‐ohjelmaa, jossa painotettiin 

yhteisöllisyyttä ja alkuperäiskulttuureja, tukien nuorten intiaanien poliittista 

itseluottamusta ja itsenäisyyttä. Kuvat maalasi paikallinen taiteilija Alejandro Mario 

Yallanes. Ryan (2017) toteaa, että Yallenesin muraalit paitsi nostivat intiaanin työn esille, 
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myös tasoittivat tietä muidenkin ihmisryhmien huomioimiselle, jotka olivat poliittisesti ja 

kulttuurisesti marginaalissa tuon ajan Boliviassa, mukaan lukien naiset.  

 
Vuoden 1952 vallankumous toi yleisen äänioikeuden myös naisille ja alkuperäiskansojen 

edustajille. Movimiento Nacionalista Revolucionario (Kansallinen vallankumouksellinen 

liike) MNR tuki voimakkaasti julkista taidetta, erityisesti muralisteja, jotka tunnettiin 

”sosialistimaalareina”. Meksikon muralistisuuruus Diego Rivera vieraili Boliviassa 1953, 

todeten, että ”nyt on koko maanosassa monumentaalisen kollektiivisen taiteen liike”. 90 

Bolivialaiset saivat Meksikon muralisteilta paljon vaikutteita: Riveran vierailulla oli suuri 

vaikutus julkisen taiteen suuntaan ja estetiikkaan, sekä keskusteluun kulttuurisesta 

identiteetistä. Esimerkiksi Miguel Alandia Pantoja maalasi La Paziin sellaisia suuria 

teoksia kuin Historia de la medicina (1956, sairaala La Paz), Historia de la Mina (1953, 

Palacio de Gobernacion) ja  Lucha del pueblo por su Liberación, Reforma Educativa y Voto 

universal (Plaza Villarroel, 1964). Alandia näki, että maalaaminen on yksi osa suurempaa 

projektia poliittisessa agitoinnissa ja kritiikissä. 91  

 
Sotilasvallankaappaus vuonna 1964 muutti kaiken. Uudet vallanpitäjät tuhosivat muiden 

muassa Alandian teoksia keväällä 1965. Diego Riveran maalaukset poistettiin museosta 

vastarinnan pelossa. Muralismista tuli lainsuojatonta. Alkuperäiskansat ja 

vallankumoukselliset pyyhkiytyivät julkisesta taiteesta lähes kokonaan pois hallituksen 

määrätessä median ja kulttuuri‐instituuttien toimintaa.  

Kenraali Hugo Bánzer Suárezin valtakausi 1971‐1978 merkitsi aiempaakin 

tiukentuneempaa kontrollia. Hän kielsi poliittisen järjestäytymisen, sulki yliopistoja, ja 

pakotti monia toisinajattelijoita maanpakoon. Bánzer toimi yhteistyössä alueen muiden 

diktaattorien kanssa: Chilen Pinochet, Paraguayn Stroessner ja Argentiinan Vileda olivat 

hänen yhteistyökumppaneitaan. Bánzerin aika oli pakkokeinojen, väkivallan ja pelon 

aikakausi. Julkiset mielenilmaisut tulivat hengenvaarallisiksi, ja kantaaottava poliittinen 

taide joutui ”maan alle”.  Taiteilijoille protestin kanavaksi muodostui yhä enemmän 

laiton katutaide. Tässä lajissa kunnostautui erityisesti ryhmä nimeltä Círculo 70, jonka 

perustivat nuoret aktivistitaiteilijat vuonna 1972. Salaisissa tapaamisissa opiskelijat, 

                                                         

90 Ryan, 2017: 69. ”There is now a movement of monumental collectivist art across our 

continent!” (käännös omani). 

91 Ryan, 2017: 69 
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tutkijat, taiteilijat ja ammattiyhdistysaktiivit suunnittelivat toimintaa sensuuria vastaan. 

He muun muassa kirjoittivat runollisia ja kuvallisia lentolehtisiä ja pamfletteja, joilla 

kannustivat ihmisiä olemaan alistumatta pelon alle. He myös keksivät iskulauseita ja 

symboleja, joita levittivät La Pazin seiniin. Kirjoitukset sanoivat esimerkiksi , Libertad para 

los prisoneros, Muerte a  la dictadura, Viva la democracia. 92  Virkavalta tietysti maalasi 

tekstit heti umpeen. Ryan toteaa, että tekstit kuitenkin pitivät vastarinnan elossa 

ihmisten mielissä, ja katutaide nakersi diktatuurin julkista kuvaa valta‐asemasta ja 

käskyvallasta. 93  

Chaffee huomasi poliittisen katutaiteen tutkimuksissaan, että kaikilla vastarinnan 

taiteellisilla muodoilla on suuri merkitys hiljaisuuden murtamisessa autoritaarisen vallan 

ikeessä. Kun lehdistö ei ole vapaa, eikä kriittisiä ääniä sallita, maanalainen 

julkaisutoiminta on ratkaisevan tärkeää. 94  

 
Boliviassa myös poliittisten seinämaalausten tekeminen jatkui 1970‐luvun lopulla 

huolimatta niiden laittomuudesta. Katuteatteriakin harjoitettiin: se oli halpaa ja 

yksinkertaista, ja esitykset oli tarvittaessa helppo nopeasti hajottaa ja esiintyjien kadota 

kaupungin vilinään. 1980‐luvulle tultaessa vastarintaliike julkaisi hallitusta arvostelevia 

lehtiä ja pamfletteja, jotka levisivät kaduilla ja salaisissa tapaamisissa. Toiminta oli erittäin 

vaarallista: Taiteilijoita vangittiin, murhattiin, kidutettiin ja ajettiin maanpakoon. Tämä 

kertoo mielestäni paljon taiteen voimasta: Hallitus tiesi taiteen merkityksen ja pelkäsi 

sen aivan oikeutetusti herättävän kapinahenkeä. Chaffee toteaa, että katutaiteella on 

ollut suuri merkitys sorrettujen ihmisten murtautumisessa vapauteen, sillä se resonoi 

poliittisia tunnelmia ja herättää ihmisten tunteita. 95  

 
Näyttää siltä, että tämä historia toimi Mujeres Creandon perustajien henkisenä 

kasvualustana, ja että tästä perinnöstä kumpuaa ryhmän tapa tehdä poliittista taidetta ja 

katuteatteria. Ryhmän vastarinta saa konkreettisen muodon seinäkirjoituksissa: se on 

suoraa poliittista agitointia, ja samalla yritys kohottaa naisia (ja miehiä) olemaan 

                                                         

92 Ryan, 2017: 75. ”Kuolema USA:n imperialismille, Vapaus vangituille, Kuolema diktatuurille, 

Eläköön demokratia” (käännös omani) 

93 Ryan, 2017: 75‐76 

94 Chaffee, 1993: 4 

95 Chaffee, 1993: 3‐4 
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alistumatta patriarkaatin alle. Mujeres Creando luo osaltaan yhteiskunnallista 

kertomusta. 

 
Boliviassa armeija kaappasi vallan vielä kerran 1980, mutta kaoottisen aikakauden 

jälkeen sotilashallitus lopulta kaatui ja siviilihallinto saatiin palautettua vuonna 1982. 

Oppositio tuli lailliseksi, ja vaalien myötä poliittinen kampanjointi palasi kaduille. 

Hyperinflaation aiheuttama hintojen nousut laskivat tunnelman uudelleen keväällä 1984. 

Ammattiliitot järjestivät laajoja lakkoja, ja epävirallinen talous paisui. Uuden presidentin 

Victor Pazin uusliberalistinen ”shokkihoito” devalvaatioineen aiheutti katastrofaalisia 

ongelmia kansalaisille. Kaivosteollisuus yksityistettiin, ja kymmenet tuhannet työntekijät 

jäivät työttömiksi. Monet muuttivat muualle ja alkoivat viljelemään kokanlehteä. Monista 

entisistä kaivostyöläisistä tuli poliittisesti aktiivisia kokanviljelijöiden ammattiliitoissaan – 

mukaan lukien eräs Evo Morales. Voidaan sanoa että näin hallitus kylvi itse tulevan 

vallankumouksen siemenet. Kaivostyöntekijöiden ammattiliitot sen sijaan 

murskautuivat. Vasemmistopuolueet pettyivät kun demokratian mukana ei 

saavutettukaan sosialismia, ja toiminta hiipui. Uusliberalismi kukoisti.  

Tähän kohtaan päättivät Mujeres Creandon perustajat panna alulle poliittisen 

vallankumouksellisen taistelun. He olivat tyrmistyneitä siviilihallituksen talouspolitiikasta 

ja sen vaikutuksista ihmisiin. Hallituksen ja kansalaisten välille oli revennyt kuilu. 

Ammattiliitot ja perinteiset puolueet olivat lamaantuneet. Massatyöttömyys sai ihmiset 

harmaan talouden piiriin kaduille, ja kaduista tuli tärkein toiminnan kenttä. 96 Kyse ei ollut 

valtataistelusta, vaan kamppailusta olemassaolosta kasvaneissa sosioekonomisissa 

jännitteissä. Kaduilla nousi puolueista riippumaton, hierarkioista vapaa ruohonjuuritason 

toiminta. Erityisesti naiset kutoivat tätä rakennelmaa, organisoivat ja johtivat kaduilla 

toimintaa, yhteistyössä toistensa kanssa. Siinä heidän voi sanoa ottaneen mallia Bolivian 

historian taistelutahtoisista naisista: esimerkiksi vuonna 1938 La Pazin viranomaiset 

aikoivat häätää cholat pois kaduilta myymästä tuotteitaan. Naiset nousivat 

anarkistiliittojen tukemina kapinaan ja vaativat kaupunkia päinvastoin rakennuttamaan 

torialueita, ja kaikille pääsyä julkisiin paikkoihin. Suurelta osin näin tapahtuikin. Mujeres 

Creandon perustajajäsenen María Galindon mielestä ”Katu on naisten olohuone, jossa he 

                                                         

96 Ryan, 2017: 77‐78 
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ovat vapaita muodostamaan oma sosiaalisen verkostonsa: kadulla kasvaa todellinen 

demokratia”. 97  

 
 
4.3 MUJERES CREANDON SEINÄKIRJOITUKSET 

Mujeres Creandon ehkä tunnetuin toimintamuoto on heidän tekemänsä 

seinäkirjoitukset. Ryhmä kutsuu seinäkirjoituksiaan nimellä grafiteadas, joka on 

yhdistelmä sanoista grafiti (graffiti) ja pintada (maalaus). Fisher toteaa, että ne ovat 

poliittisen sisällön perusteella maalauksia, mutta graffiteja mitä tulee runolliseen ja 

esteettiseen tyyliin. 98 Ryhmä tekee niitä useissa Bolivian kaupungeissa: La Pazissa, Santa 

Cruzissa, Cochabambassa, Sucressa, Potosíssa.  

Seinäkirjoitusten tekemiseen liittyy se ajatus, että ryhmän painopisteinä on alusta saakka 

ollut yhtäältä monimuotoisuus, ja toisaalta luovuus. Ryhmä kokee, että luovuus on 

inhimillistä, ja se kuuluu kaikille ihmisille. 99 Kirjoitukset ovat hyvin tunnistettavia, sillä ne 

tehdään aina samalla kaunokirjoitustyylillä, ja allekirjoitetaan nimellä ”Mujeres Creando”, 

yhdessä anarkofeministisen symbolin kanssa. 100 Mujeres Creando on kertonut, että 

graafinen kirjoitustyyli on valittu sekä käytännöllisistä että ideologisista syistä: se on tyyli 

joka naisille on opetettu lapsena koulussa.  

Ryhmä ei tee mitään anonyymina: seinäkirjoituksetkin on aina allekirjoitettu ryhmän 

nimellä ja anarkistimerkillä. Ilmaisun voi tehdä yksin mutta yhteisönä. Ryan toteaa, että 

ryhmän solidaarisuus vahvistuu yhtäläisen käsialan käytössä. 101 Kuten aiemmin kerroin, 

Pierre Bourdieukin esitti toiminnan teoriassaan, että yhtenäisen ryhmän 

muodostaminen, vakiinnuttaminen ja koossa pysyminen edellyttää symbolista työtä, 

muun muassa nimien, lyhenteiden ja tunnuksien luomista. 102  

Merkitsemällä kirjoituksensa omalla symbolillaan Mujeres Creando ottaa mielestäni 

aseman osana edelläkävijöitä, etujoukkoja. Lyman G. Chaffee on määritellyt, että 

katutaide ei ylipäänsä pyri olemaan neutraalia, myötäilevää, arvovapaata eikä 

                                                         

97 Galindo, videohaastattelu Oído Salvaje, 2013 

98 Fisher, 2013: 50 

99 Haastattelussa Paredes: Dark Star Collective, 2002 

100 Anarkistien käyttämä ympäröity A‐kirjain yhdistettynä naista tarkoittavaan merkkiin 

101 Ryan, 2013: 136 

102 Bourdieu, 1998: 45 
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puolueetonta, vaan partisaania, siis sissitoimintaa. 103 Esimerkkinä Mujeres Creandon 

seinäkirjoituksista seuraava teksti La Pazin ydinkeskustassa (kuva tekijän, tammikuu 

2016): 

 

Monien merkkien joukossa näkyy verenpunaisella punaisella maalilla tehty Mujeres 

Creandon seinäkirjoitus: Fallo siniestro, el utero es nuestro – ”Turmion tuomio, kohtu on 

meidän”. Tällä tekstillä Mujeres Creando käsittääkseni kritisoi Bolivian jyrkkää 

aborttilainsäädäntöä, joka tuomitsee jopa vankeuteen laittomiin abortteihin 

turvautuneita naisia.  

 
Katutaiteeksi luokiteltavista teoksista huolimatta Mujeres Creando ei kuitenkaan 

luokittele itseään taiteilijoiksi, vaan ”katujen agitaattoreiksi”. 104 Näyttää siltä, että 

Mujeres Creando suhtautuu anarkistisella vapaudella taiteen tekemiseen: jokainen 

ihminen voi olla tekevä ja luova olento. Taide ei ole esine jota katsotaan museossa tai 

muussa institutionaalisessa ympäristössä, vaan sen tekeminen kuuluu kaikille ja taide 

Mujeres Creandon käsitteenä on varsin venyvä: tärkeää näyttää olevan sen funktio, ei 

niinkään estetiikka. Siinä missä 1930‐ luvun taiteilijat ja 1950‐luvun muralistit nostivat 

esille alkuperäiskansojen kulttuuria ja sosioekonomisesti sorrettuja, Mujeres Creando 

tuo esille naisten kulttuuria ja asemaa. Gaffen toteaa, että eilisen marginaaliryhmät 

voivat olla huomisen vaikuttajaryhmiä, ja näinhän juuri kävi esimerkiksi Bolivian MAS ‐

liikkeen alkuun panemassa alkuperäiskansojen valtaannousussa.  

                                                         

103 Chaffee, 1993: 8 

104 ”No nos interesa colocarnos como artistas, nos vemos y nos comprendemos como 

agitadoras callejeras y no como artistas” Mujeres Grafiteando...Más, 2009: 14  
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Kaupunkitilan haltuunotto 

Bolivian misogyyniseen ilmapiiriin Mujeres Creando tahtoo vaikuttaa “ottamalla takaisin 

naisen sanat ja kuvat”. 105 Seinäkirjoitukset hämmentävät julkisen ja yksityisen 

kaupunkitilan rajaa. La Pazissa on tapana maalata mainoksia suoraan rakennusten 

seiniin. Mujeres Creandon kirjoitukset näistä erottaa paitsi sisältö, myös se että he eivät 

maksa katutilan käytöstä. Ryhmän mielestä kaupunkitilan käyttö on jokaisen oikeus, eikä 

siitä pidä maksaa.106  Heidän toimintatilanaan on kaupungin kadut, jonka he näkevät 

vapaana tilana. Elizabeth Wilson toteaa, että kaupunki jo itsessään on ihmisen luoma 

taideteos, jota voi lukea ja tulkita. 107 Mujeres Creandon toimintatilana on paitsi oma talo, 

internet, radioaallot, kirjalliset julkaisut niin erityisesti kaupungin kadut ja julkiset tilat. 

Kuten Maria Galindo toteaa eräässä haastattelussa:   

 
“La toma de la calle en Bolivia es un hecho económico y político.” 108  

 
Galindo myös korostaa kuinka La Pazin naiset aivan konkreettisesti asuvat kaduilla: he 

viettävät siellä jokapäiväistä elämäänsä lapsineen, ja tekevät kaduista kotinsa. Naisten 

määrä onkin vähentynyt Bolivian maaseudulla, ja he ovat nykyään isompi joukko 

kaupungeissa. 109  

 
Kulttuurintutkija Elizabeth Wilson on huomioinut, että suurkaupunkiympäristö 

lähtökohtaisesti mahdollistaa naisille vapaamman toimintatilan kuin pienempi yhteisö, 

jossa patriarkaalinen järjestelmä voi kontrolloida naisia tarkemmin 110. Wilson toteaa, että 

suurkaupungin mittakaava ja monimutkaisuus tekevät vaikeaksi naisten elämän 

säännöstelyn ja kontrollin. Kaupunkielämä on vapauttanut naista enemmän kuin 

maalaiselämä tai lähiöiden perhe‐elämä: ”Kaupunki tarjoaa naisille vapautta, iloa, 

                                                         

105 Galindo haastattelussa, Oído Salvaje, 2013.  

106 Paredes haastattelussa, Dark Star Collective, 2012: 126. 

107 Wilson, 1991: 10 

108 Galindo haastattelussa, Entrevista Hemispheric Institute Encuentros, 2007. Suomeksi: 

”Kadun haltuunotto on Boliviassa taloudellinen ja poliittinen teko” (käännös omani). 

109 Costa Benavides, 2003: Table 1.  

110 Wilson, 1991: 9 



  41 

hairahduksia ja sekasortoa” 111. Siksi urbaani elämänmuoto on haaste patriarkaalisille 

järjestelmille ja kuin tanssiinkutsu Mujeres Creandon kaltaisille ryhmillekin toimia. Wilson 

esittää, että ”kaupunkielämä perustuu jatkuvaan taisteluun ankaran ja jäykän 

järjestyksentavoittelun sekä miellyttävän anarkian välillä”. Wilson tulkitsee tämän 

maskuliini‐feminiini –dikotomiaksi niin, että feminiini edustaa vapautta. Oletettavasti 

juuri näistä syistä Mujeres Creandon toiminta on ollut hedelmällistä erityisesti 

kaupungeissa: siellä he voivat toimia vapaasti ja riippumattomasti.  

 
Osoittaessaan mieltään kaupungin kaduilla Mujeres Creandon jäsenet maalaavat usein 

iskulauseita myös omaan kehoonsa. Esimerkiksi mielenosoituksessa aborttioikeuden 

puolesta yksi aktivisti oli kirjoittanut vatsaansa Nosotras parimos, nosotras decimos – 

”Me lisäännymme, me päätämme”. Myös julkisesti alastomaksi riisuuntuminen varsinkin 

kirkon edessä edustaa sellaista toimintaa jota on vaikea kuvitella kenenkään muun 

tekevän Boliviassa. Näen tämänlaiset aktit hyvin konkreettisena tilan haltuunottona ja 

itsemääräämisoikeuden korostamisena, sekä hämmentävän diskurssin luomisena. 

Anarkistinen Mujeres Creando representoi katutilaa omakseen, tai laajemmin naisten 

tilaksi, eli nähdäkseni muuttaa diskurssia ja valtasuhteita.  

 
Filosofi Michel Foucault on määritellyt diskurssin strategiseksi kentäksi, joka tulee ilmi 

paitsi sanoissa ja asenteissa, myös olemisen tavoissa, käyttäytymisessä ja tilallisessa 

järjestäytymisessä.112 Foucault näki siis tilan diskurssina: hänen tulkintansa mukaan 

diskurssi on voima itsessään, ja voimasuhteiden luoja. Koska diskurssit muokkaavat 

systemaattisesti puhuntansa kohteita, valta on nimenomaan diskurssien tuote, Foucault 

esitti. Hän kutsui tätä taisteludiskurssiksi, koska diskurssi on vallan, kontrollin ja 

alistamisen ase. Valta puolestaan tulee Foucault´n mukaan näkyviin toimijoiden välisessä 

vuorovaikutuksessa ”lukuisista eri pisteistä eriarvoisten, liikkuvien suhteiden pelissä”.113 

Foucault näkee siis vastarinnan harjoittamisen pisteinä, jotka saavat aikaan repeämiä 

yhteiskunnassa. Valta voi siis olla kaikkialla, läpitunkevana, ja usein tiedostamattomissa. 

Foucaultin mukaan valta ei varsinkaan sijaitse valtion koneistossa: Mikään ei 

                                                         

111 Wilson, 1991: 7 ”The city offers women freedom”, ja:  ”‐‐‐the city dweller is also offered the 

opposite – pleasure, deviation, disruption” (käännökset omani)  

112 Foucault, 2014: 152  

113 Foucault 2010: 70‐72  
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yhteiskunnassa muutu, ellei muuteta vallan mekanismeja valtion koneistojen ulko‐ ja 

alapuolella ja vierellä, jokapäiväisessä elämässä. 114 Siksi katson että Mujeres Creandon 

vastarinnalla patriarkaalista valtaa kohtaan on laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia: 

Ryhmän seinäkirjoitukset haastavat katsojaa ajattelemaan toisin vallitsevaa käsitystä 

naisen alemmasta asemasta, ja tiedostamaan oman valtapositionsa. Ryhmän toiminta 

aiheuttaa ”repeämiä” ihmisten mielissä, saaden heidät ajattelemaan toisella tavalla, ja 

ehkä toimimaankin, ja siten luovat uusia ”vastarinnan pisteitä”. Vapaus on jotakin, jota 

harjoitetaan vain käytännössä, Foucault myös määritteli. 115 Hänen mukaansa vapaus ei 

johdu asioiden järjestyksestä, vaan vapauden harjoittamisesta sinänsä. Näin Mujeres 

Creando paitsi harjoittaa taisteludiskurssia, myös toteuttaa anarkistista metodia ja 

kyseenalaistaa yhteisön tavat, tottumukset, moraalin ja ennakkoluulot, jotka vaikuttavat 

näkymättömämmin ja voimakkaammin kuin valtion lait, kuten anarkisti Mihail Bakunin 

asian ilmaisi. 116  

 
Seinäkirjoituksillaan Mujeres Creando myös herättää kysymyksiä julkisen tilan käytöstä: 

kuka sen omistaa? Onko demokraattista jos seinätilasta kadulla täytyy maksaa, kuten 

kaupalliset mainostajat tekevät? Maksettuna tilasta tulee yksityistä.  

Mujeres Creandon seinäkirjoitukset vaativat jo pelkällä olemassaolollaan julkista tilaa 

ihmisille, naisille, pois kaupallisilta toimijoilta ja vallanpitäjiltä. Sosiaali‐ ja maantieteilijä 

Doreen Massey esittää, että paikat ovat sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen 

kenttiä, ja että käsitys tilasta vaikuttaa sekä asenteisiimme ”toisia” kohtaan että 

ajatuksiimme politiikasta, sukupuolesta, identiteetistä ja työnjaosta. ”Paikka on 

huokoinen sosiaalisten suhteiden alati muuttuva verkosto”, Massey sanoo. 117 Tila, paikka 

ja yhteiskunta liittyvät olennaisesti toisiinsa, ja tila on siten ajan ja paikan tuotos. Siten 

myös sukupuoli on tilan tuottaja, Massey toteaa. Tämä taas muistuttaa bourdieulaista 

ajatusta siitä, että sosiaalinen maailma koostuu suhteista, jotka muodostavat kentän. 

Bourdieun toiminnan teorian mukaan yksilön sosiaalisesti tuotettu olemus eli habitus 

liittyy sääntöjä täynnä olevaan habituksen kenttään. Näyttää siltä, että Mujeres 

Creandon kirjoitukset rikkovat tietoisesti näitä yhtenäisyyden ja sosiaalisen järjestyksen 

                                                         

114 Foucault, 1980: 60  

115 Foucault, 1989: 37 

116 Bakunin teoksessa Härmänmaa ja Mattila, 2007: 46 

117 Massey, 2008: 9 
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rakenteita. Bourdieu huomioi, että sosiaaliseen maailmaan on siroteltu 

järjestymiskehotuksia, jotka herättävät syvälle kätkettyjä käyttäytymistaipumuksia. 

Nämä signaalit vaikuttavat ilman että ne kulkevat ihmisten tietoisuuden tai 

laskelmoinnin kautta. Bourdieun mukaan valtio ei välttämättä tarvitse määräyksiä eikä 

fyysistä pakotusta järjestyneen sosiaalisen maailman tuottamiseen: riittää että se 

tuottaa objektiivisiin rakenteisiin sopivia tiedollisia rakenteita ja varmistaa näin 

alistumisen vallitsevaan järjestykseen. 118 Näen tämän järjestymiskehotuksen 

patriarkaatin tiedostamattomaksi toiminnaksi, jota vastaan feministit yrittävät taistella. 

Mujeres Creando taistelee tätä tiedostamatonta vastaan konkreettisesti yrittämällä 

herättää ihmisten tietoisuutta yhteiskunnan sukupuolinormien vaikutuksesta, jotta 

päästäisiin alistumisesta hallitsevien näkökulmaan, joka esittää itsensä universaalina. 

Valtio luo edellytykset habitusten välittömälle yhteensovittamiselle, joka on perustana 

eräänlaiselle yksimielisyydelle jaetuista itsestäänselvyyksistä.  

 
Sanojen merkitys ja käsiala 

Jamaikalais‐brittiläisen kulttuurintutkijan Stuart Hallin mielestä asioilla ei ole lukkoon 

lyötyä merkitystä, jota kielemme vain heijastelisi, vaan me nimenomaan annamme 

maailmalle merkityksen kielen avulla. Hänen mukaansa kieli antaa meille identiteetin ja 

kulttuurin juuret: kieli rakentaa merkityksiä. 119 Toisaalta, merkitys on myös aina dialogia, 

ja lopputulos riippuu tulkitsijasta. Merkitys ei voi koskaan olla kiveen hakattua, vaan 

vaihtelee, riippuen sosiaalisista, kulttuurisista ja kielellisistä konventioista.  

Stuart Hallin edeltäjä, kielitieteilijä Ferdinand de Saussure esitti, että kun sanat vaihtavat 

merkityksiään, tapamme ajatella muuttuu, ja siten myös kulttuuri muuttuu. Saussurelle 

kieli on sosiaalinen ilmiö, joka muuttaa muotoaan kulttuurissa ja yhteisössä: kukaan ei 

voi yksin päättää sanojen merkityksestä. 120Hall tarkensi osaltaan, että lukijalla on tässä 

sanojen tulkinnassa ja merkityksen muodostumisessa yhtä suuri osa kuin kirjoittajalla. 121 

Semiootikko Roland Barthes puolestaan keksi että kirjailija/kirjoittaja laskee tekstinsä 

lukijoiden armoille, eikä tekijä siis ole viime kädessä merkityksen antaja.122 Tästä voi vetää 

                                                         

118 Bourdieu, 1998: 99, 108‐109 

119 Hall, 1997: 3  

120 esim. Hall, 1997: 30‐36 

121 Hall, 1997: 32‐33 

122 Barthes, 1993: 109‐117  
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johtopäätöksen, että myös Mujeres Creandon seinäkirjoitusten merkitys syntyy viime 

kädessä sen lukijassa/katsojassa. Ryhmän seinäkirjoitukset ovat kulttuurisia koodeja, 

joita ymmärtääkseen täytyy käsittää Bolivian kontekstia. Näiden koodien merkitystä nyt 

tässä tutkimuksessa yritän avata, vaikka olen suomenkielinen ja eurooppalaisesta 

kulttuuritaustasta tuleva ihminen. 

 
Edelleen, vaikka katutaiteen viestit useimmiten ovat selkeitä ja suoria, kuten Chaffen 

toteaa, 123 niin Mujeres Creandon seinäkirjoitukset ovat monesti myös moniselitteisiä. 

Mujeres Creandon strategiana on muokata sanoja uudelleen ja yhdistellä niitä uusiksi 

merkityksiksi. Esimerkiksi seinäkirjoitus ”Fiscalia rima con porquería” viittaa yleisen 

syyttäjän (fiscalia) ”sikamaisiin” (porquería) tekoihin, tai oikeastaan tekemättä 

jättämisiin (tästä enemmän seuraavassa luvussa). Seinäkirjoitusten tekeminen ei 

kuitenkaan ole vain tapa herättää huomiota ja saada ihmiset ajattelemaan uusia 

ajatuksia. Niiden tekeminen on myös itseisarvollista luovuuden käyttämistä.  

 
Seinäkirjoituksen tekeminen on fyysistä: Tekemällä omin käsin merkkinsä seinälle naiset 

ottavat tilaa haltuunsa omien kehojensa avulla. Idea ja liike ovat yhtä ja samaa. Galindo 

kertoo, että tähän tapahtumaan he laittavat haavoittuvan, tuntevan, sensuaalisen, 

luovan, aseettoman ja väkivallattoman kehonsa.124 Ranskalainen filosofi Hélène Cixous 

kirjoitti vuonna 1975 ”myrskyttäristä”: naisista, jotka laajentuvat ehtymättä; levittävät 

ajatuksiaan, merkkejään ja kirjoituksiaan. Cixous totesi, että ”juuri kirjoittaminen on 

muutoksen mahdollisuus, sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen edelläkävijä, paikka 

jossa vallankumouksellinen ajattelu voi kohota siivilleen”. 125 Kirjoittaminen on sanan 

valtaamista, mahdollisuus tehdä naisesta aloitteellisen ja saavan osapuolen, joka toimii 

omalla oikeudellaan symbolisissa järjestelmissä ja poliittisissa prosesseissa:  

 
”Naisen on synnytettävä itsensä tekstiin – yhtä lailla kuin maailmaan ja 

historiaankin – omalla liikkeellään" 126  

 

                                                         

123 Chaffen, 1993: 9 

124 Dangl 2007: 168 

125 Cixous, 2013: 42 

126 Cixous, 2013: 35 
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Cixous huomioi, että kirjoittaminen on akti, joka paitsi antaa naiselle takaisin hänen omat 

voimansa, myös vapauttaa syyllisyydestä. Kirjoittamalla naislähtöisesti ja tarttumalla 

miesvaltaisen diskurssin haasteeseen nainen voi astua ulos hiljaisuuden loukusta. 

Kirjoittamalla koko ruumiillaan ja rikkomalla karsinat, luokat, retoriikat, säädökset ja lait 

he voivat päästä rajallisen diskurssin yli , ja sen toiselle puolelle. 127 Cixous kehottaa naisia 

tarttumaan ruumiiseensa ja kirjoittamaan. Totisesti Mujeres Creandon naiset niin 

tekevätkin. Spraymaalipurkit käsissä he kirjoittavat kaupungin seinille välittämättä 

seurauksista. Kirjoituksia löytyy ainakin La Pazissa eri puolilta kaupunkia: vilkkaasta 

kaupallisesta keskuksesta, turistien suosimalta museoalueelta, ylemmän keskiluokan 

rauhalliselta asuinalueelta, ja niin edelleen. Kaupunkitilan haltuun ottaminen kirjoituksin 

on rinnastettavissa oman ruumiin haltuun ottamiseen kirjoittaen, kuten Cixous kehotti. 

Boliviassa alle puolella ihmisistä on pääsy internetiin, 128 ja siten seinäkirjoitusten 

tekeminen on Bolivian kontekstissa tehokkaampi keino saavuttaa yleisö sanomalleen.  

 
Ryhmän oma rakennus eli päämaja La Casa Virgen de los Deseos ydinkeskustan 

tuntumassa on maalattu sisältä ja ulkoa täyteen vaihtuvia lauseita ja kuvia; talo on 

itsessään poliittinen pamfletti. Vieraillessani talolla tammi‐helmikuussa 2016 kadun 

puoleista seinää koristi suuri maalaus suutelevista laamoista. Laamojen panamahatut 

indikoivat ne kahdeksi naaraaksi, 129 ja homofobisessa Boliviassa jo tämä on vahva 

provokaatio. Ravintolan seinät ovat täynnä antirasistisia ja feministisiä kirjoituksia, 

esimerkiksi seuraava teksti: 

                                                         

127 Cixous, 2013: 43‐46 

128 UN Human Development Report 2016: 248. Internetin käyttäjiä on 45,1 % bolivialaisista. 

129 Panamahattu kuuluu perinteiseen chola‐asuun. 
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Pensar es altamento femenino – ”Ajatteleminen on äärimmäisen naisellista” (kuva: 

tekijän, tammikuu 2016). Tulkitsen kirjoituksen haluksi nostaa arvoonsa naisten tekemää 

yhteiskunnallista vaikuttamista sekä nostaa koulutuksen merkitystä naisten elämässä.  

 
Cixous kirjoitti runoudesta, ja runoteoksina näen myös Mujeres Creandon 

seinäkirjoitukset. Ne ovat paitsi runoutta ja poliittinen pamfletti, myös tärkeä 

itseilmaisun ja tilan ottamisen kanava bolivialaisille naisille. Kirjoittamalla sanoja seinille 

he ilmaisevat unelmiaan ja toiveitaan muutoksesta, sekä henkilökohtaisella että 

yhteiskunnallisella tasolla. He luovat uutta naiseutta. Kirjoitustyyli ja logo luovat 

tunnistettavan Mujeres Creando ‐tyylin. Kuka tahansa voi ilmaista itseään missä tahansa, 

ja allekirjoittamalla tekstin Mujeres Creandon merkillä hän on anonymiteetin suojassa, 

elimellinen osa kollektiivia. Näin ryhmä tekee politiikkaa kaupunkien kaduilla.  

 
Toisaalta, kuten feministiteoreetikko Judith Butler on huomioinut, sen enempää 

kielioppi kuin tyylikään eivät ole poliittisesti neutraaleja. 130 Yleisesti ymmärrettävän 

kielen kirjoittamisen sääntöjen oppiminen on vaatimuksena itsensä ymmärrettäväksi 

saamiselle. Vaikka lukutaito on kehittynyt Boliviassa valtavasti MAS‐ aikakaudella, niin 

kaikki eivät osaa silti lukea, etenkään vanhemmat naiset. Kouluun eivät kaikki vieläkään 

pääse, tai koulutie katkeaa nuorena. 

 
Merkitsemällä kirjoitukset Mujeres Creando näyttäisi myös osoittavan halunsa olla osa 

feminismin ja anarkismin etujoukkoja, edelläkävijöitä taistelussa patriarkaattia vastaan. 

                                                         

130 Butler, 2006: 29 
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Ryhmän seinäkirjoitukset puhuvat suoraan ja samanaikaisesti kaikille kadulla kulkijoille: 

niin tavallisille ihmisille kuin myös poliitikoille, valtaapitävälle luokalle. Esimerkiksi 

seksismiä, korruptiota ja poliitikkojen sovinismia kommentoivat kirjoitukset on 

nähdäkseni suunnattu suoraan hallitukselle. Mujeres Creando pyrkii vallankumoukseen 

ja tekee partisaanitekoja seinäkirjoituksillaan.  

 
Seinäkirjoituksilla on täten monta merkitystä: aktivoida sekä tekijää että vastaanottajaa. 

Ryhmän jäsenten toimintaa ei rajoita pelko kiinnijäämisestä: mitä voisikaan tapahtua 

pahempaa kuin 1970‐luvun taiteilijoille, joilta diktatuuri uhkasi esimerkiksi katkoa kädet 

(tapaus Walter Solón 131). Katson, että siinä missä Meksikon ja Bolivian muralistit 1920‐40 

–luvuilla nostivat maalauksissaan esille alkuperäiskansojen kulttuureja, Mujeres Creando 

nostaa nyt osaltaan esille Bolivian naisten kulttuuria ja asemaa.  

Seuraavassa luvussa erittelen seinäkirjoitusten teemoja tarkemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

131 Taiteilija Walter Solón Romero (1923‐1999) joutui diktatuurien aikana kahteen otteeseen 

vankeuteen ja maanpakoon, ja lisäksi hänen poikansa katosi.  
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5. MUJERES CREANDON SEINÄKIRJOITUSTEN TEEMOJA 
 
Mujeres Creandon toimintatapoihin kuuluu olennaisena osana yhteiskunnallisten 

epäkohtien nostaminen esille yksinkertaisesti kirjoittamalla ne seinään kaikkien 

nähtäville.  

Tässä luvussa analysoin tarkemmin mitä ja miksi seinäkirjoitukset viestivät naisten 

asemasta Boliviassa tässä ajassa. Kerron minkälaisesta kontekstista tekstit nousevat, ja 

millaista kulttuuria Mujeres Creando niiden avulla pyrkii muokkaamaan. 

Valtasuhteet ja identiteetit kietoutuvat Mujeres Creandon heijastelemiin teemoihin 

intersektionaalisesti: Etninen identiteetti, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja 

ekonominen asema ovat kytköksissä toisiinsa. Intersektionaalisen näkemyksen mukaan 

valtasuhteita ylläpidetään rakenteiden avulla, joita tässä tapauksessa pitävät yllä valtio, 

kirkko ja yhteiskunta asenteineen.  

Olen valinnut analysoitaviksi  tässä luvussa seuraavat toisiinsa risteävät teemat: Naisen 

sosioekonominen yhteiskunnallinen asema yleisesti, naisiin kohdistuva väkivalta, 

lainsäädäntö ja poliitikot sekä katolisen kirkon vaikutus patriarkaaliseen järjestykseen.  

 

 5.1 NAISTEN ASEMA BOLIVIAN YHTEISKUNNASSA  

Yhdistyneiden kansakuntien sukupuolten tasa‐arvoindeksissä Bolivia on sijalla 118/188, eli 

YK:n asteikossa keskitasoa.132 Sukupuolten epätasa‐arvo läpäisee Boliviassa kaikki luokka‐ 

ja kulttuurirajat. Seuraavassa kerron millä tavalla ja miksi, sekä miten Mujeres Creando 

on kritisoinut sitä.  

 
Naisiin kohdistuva väkivalta  

YK:n mukaan Boliviassa kärsitään Latinalaisen Amerikan maista eniten naisiin 

kohdistuvasta väkivallasta, ja seitsemän naista kymmenestä kertoo joutuneensa jonkin 

asteisen väkivallan uhriksi elämänsä aikana. Joka kymmenes nainen on kohdannut 

seksuaalista väkivaltaa. 133 Naisiin kohdistuvat raakuudet, kuten feminicidío, naismurhat, 

ja seksuaaliväkivalta, on vakava ihmisoikeusongelma Boliviassa. 134 YK:n 

ihmisoikeuskomitean mukaan väkivalta lesboja ja transukupuolisia naisia kohtaan tehtyä 

                                                         

132  UN Human Development Report 2016  

133 UN Childrens Fund, Country programme document, 2017: 3  

134 esim. U.S 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Bolivia: 25‐27 
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väkivaltaa on vaiettu, voi sanoa kuoliaaksi, kun yhdestäkään heihin kohdistununeesta 

väkivallanteosta ja murhasta ei ole nostettu edes syytteitä.  

 
Väkivallan yleisyys ja sen rankaisemattomuus kertoo mielestäni paljon rakenteellisesta 

epätasa‐arvosta sukupuolten välillä. On selvää että naisiin kohdistuva väkivalta on 

seurausta yleisistä epätasa‐arvoisista valtasuhteista ja patriarkaalisista asenteista, joiden 

mukaan nainen on miestä alempiarvoisempi. Tätä vaikuttaisi kommentoivan seuraava 

Mujeres Creandon seinäkirjoitus La Pazin keskustassa: 

 

”Yo te amo no es igual yo tu amo” – ”Rakastan sinua ei tarkoita samaa kuin minä, 

valtiaasi” (kuva: tekijän, helmikuu 2016). Tulkitsen seinäkirjoituksen kommentoivan 

yleisesti Bolivian patriarkaalista yhteiskuntaa ja väkivaltaisia avioliittoja. Boliviassa eri 

arvioiden mukaan jopa 70 % naisista kärsii puolison tekemästä, eriasteisesta väkivallasta. 

Perheväkivallan uhreista yli 90 % on naisia. Tämä vaikuttaa naisten mahdollisuuksiin 

vaikuttaa yhteiskunnassa, ja sitä kautta heidän sosiaaliseen pääomaansa. 

 

Lainsäädännön vaikutus naisten elämään 

Boliviassa on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana useita juridisia muutoksia 

naisten oikeuksiin. Esimerkiksi uusi perustuslaki sanelee erikseen naisille perusoikeudet: 

 
”Kaikilla ihmisillä, erityisesti naisilla, on oikeus olla kärsimättä fyysisestä, 

seksuaalisesta tai henkisestä väkivallasta, niin kotona kuin yhteiskunnassa” 135  

                                                         

135 Constitución Política del Estado, Artículo 15, II: ”Todas las personas, en particular las mujeres, 
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Moralesin hallinto on luonut uusia lakeja erityisesti ja nimenomaisesti naisten 

suojelemiseksi, tärkeimpinä laki perheväkivallasta (2010), laki häirintää ja poliittista 

väkivaltaa vastaan (2010) sekä kaikenkattava laki, jonka pitäisi taata naisille elämä ilman 

väkivaltaa (laki 348, 2013). Vuonna 2013 valtio perusti erityisen osaston poliisiin estämään 

ja hoitamaan perheväkivaltatapauksia (La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, 

FELCV). Kuitenkin, vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä osasto rekisteröi yli 3000 

perheväkivaltatapausta kuukaudessa. Kolmasosassa tapauksia oli mukana alkoholi, ja 

mediassa nähtiin tekstejä joissa sanottiin alkoholin aiheuttavan perheväkivaltaa. Voidaan 

sanoa, että naiset ovat ryhmänä sorrettuja väkivallan takia, ja kohtaavat enemmän 

väkivaltaa siksi, että ovat sorettuja. Väkivalta on naiserityistä, eli kohdistuu naisiin 

nimenomaan siitä syystä, että he ovat naisia. Tämä kertoo Bolivian yhteiskunnan 

vinoutuneista valtasuhteista sukupuolten välillä. 

 

Naisten oikeuden saamisen haasteet  

Mujeres Creandon kritisoi Moralesin MAS ‐hallinnon aikaansaamia lakiuudistuksia 

tekopyhiksi ja retorisiksi abstraktioiksi, sekä oikeusjärjestelmää yleisesti 

korruptoituneeksi. Mujeres Creando on, muiden naisverkostojen muassa, muistuttanut 

että tämän lisäksi tarvitaan myös lakien käytäntöön soveltaminen ja viranomaisten 

kouluttamista, jotta esimerkiksi väkivaltaa kokeneille naisille voitaisiin kattavasti antaa 

lääketieteellistä ja juridista apua. Mujeres Creandon mukaan yleiset syyttäjät ovat 

jättäneet naismurhia tutkimatta ja syyttämättä, tai julistaneet ne itsemurhiksi. YK:n 

ihmisoikeusraportin mukaan hallintovirkamiehet soveltavat lakeja sukupuolittuneesti, 

jättäen usein huomioimatta naisten perustuslailliset oikeudet ja näin osaltaan 

normalisoivat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tätä kommentoi Mujeres Creandon 

seinäkirjoitus: 

                                                         

tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 

sociedad” (käännös suomeksi omani). 
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Fiscalia rima con porquería – ”Syyttäjä rimmaa paskiaisen kanssa” (kuva: tekijän, 

helmikuu 2016). Tulkitsen kirjotuksen suorana kritiikkinä La Pazin silloista syyttäjää 

kohtaan. Toinenkin, kuvassa punaisella näkyvä kirjoitus kommentoi väkivaltarikoksien 

rankaisematta jättämistä: Si hay impunidad hay complicidad – ”Rankaisematta jättäminen 

on osallistumista rikokseen.”  

Yllä kuvatut seinäkirjoitukset näyttäytyvät samanaikaisesti kritiikkinä sekä syyttäjää että 

laajemmin patriarkaalista ilmapiiriä kohtaan. Tämä julkisivu kuuluu taloon, joka on La 

Pazin vanhimpia, ja seinäkirjoitukset pistävät silmään muuten hyvinhoidetulla alueella, 

joka on useiden museoidensa ja restauroidun siirtomaa‐aikaisen arkkitehtuurinsa 

ansiosta turistien suosiossa. Näyttää siltä, että Mujeres Creando on valinnut 

seinäkirjoituksen paikan sitä silmällä pitäen, että turistitkin kohtaavat sen 

todennäköisemmin.  

 

Vuosina 2007‐2011 naisten nostamista kaikkiaan 247 369 väkivaltasyytöksestä vain 51 

tekijää sai täyden rangaistuksen. 136 Vaikka lainsäädäntö ei teoriassa syrji naisia, niin 

käytännössä naisten oikeuden saamiselle on Boliviassa paljon esteitä. Väkivallan uhreja 

esimerkiksi suostutellaan usein sovitteluun, vaikka laki 348 sallii sovittelut vain erityisissä 

tapauksissa. Laki 348 korostaa myös, että uhri on suojeltava välittömästi, mutta 

todellisuudessa avun saamiseen voi mennä viikkoja tai jopa kuukausia. Edelleen, vaikka 

laki velvoittaa tutkimaan kaikki väkivaltatapaukset, riippumatta asianomistajasta, valtion 

syyttäjät vaativat usein uhrilta palkattua asianajajaa. Monilla naisilla ei ole kuitenkaan 

                                                         

136 OECD, 2014: 2 
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asianajajaan varaa. YK:n mukaan noin 40 % väkivaltatapauksista jää rankaisematta, koska 

uhri vetää tutkintapyynnön takaisin, usein koska hän on taloudellisesti riippuvainen 

väkivallan tekijästä. 137 Oikeuden saaminen on myös varsin hidasta. 138 Naiset eivät 

keskimäärin luota paljon poliisiin, sillä poliisimiesten ja armeijan henkilökunnan on myös 

todettu syyllistyneen raiskauksiin ja pahoinpitelyihin. 139 Tämä kertoo osaltaan ongelman 

syvyydestä. YK:n mukaan maan oikeusjärjestelmään sanookin luottavansa vain 23 % 

bolivialaisista. 140  

Oikeuden etsintään liittyy seuraava seinäkirjoitus Mujeres Creandon 

oikeusaputoimistolla Virgen de los Deseos –talolla: 

 

Mujeres Creando en busca de Justicia. No puedo ser la mujer de tu vida porque quiero ser la 

mujer de MI vida ¡ Basta ya de violencia machista! ‐ ”Mujeres Creandon oikeuden etsintää. 

En voi olla elämäsi nainen koska haluan olla oman elämäni nainen. Jo riittää machojen 

väkivalta!” (kuva: tekijän, tammikuu 2016). Sarjakuva talosta ulos luudalla lentävästä 

naisesta tehostaa viestiä.  

 

                                                         

137 UN Human Rights, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 13 July 

2015.   

138 Development and Coordination, 10.4.2015: “Violence results from patriarchal attitudes”. 

139 Vuonna 2016 poliisien tekemiä väkivaltatapauksia raportoitiin 390 kappaletta,  esim. Pagina 

Siete, 4.4.2017  

140 UN Human Development Report, 2016: Table 14. 
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Oikeusaputoimistolla Mujeres Creando tarjoaa apua vähävaraisille naisille näiden 

hakiessa oikeutta muun muassa väkivalta‐ ja avioerotapauksissa. Vieraillessani toimistolla 

sen oven edessä ja sisätiloissa oli paljon ihmisiä jonossa jo aamukahdeksalta, ja palvelulle 

onkin valtavasti kysyntää. Tässäkin Mujeres Creando toteuttaa itseohjautuvuutta: 

järjestö ei jää odottamaan valtion apua, vaan tarjoaa sitä itse. Mujeres Creando on myös 

vaatinut lisää turvakoteja väkivallan uhan alla oleville naisille ja lapsille, sillä sellaisia on 

tilanteeseen nähden riittämättömästi:  esimerkiksi noin miljoonan asukkaan El Alton 

kaupungissa on vain yksi 25 hengen turvakoti. Tästä esimerkistä välittyy se, miten 

naisten sosioekonominen asema vaikuttaa valtasuhteisiin.  

 
Naisten ekonominen asema ja koulutus 

Bolivian naisten huonompi asema verrattuna miehiin on syy ja seuraus heidän 

heikommasta taloudellisesta asemastaan. Vaikka laki takaa naisille ja miehille 

samapalkkaisuuden, YK:n laskelmien mukaan kansantulo jakautuu varsin epätasaisesti 

naisille ja miehille: naisten osuus on noin 60 % miesten osuudesta. Bolivian naisten osuus 

BKT:sta on alle puolet (40%) alueen keskitasosta. 141 YK:n mukaan naisista 64 % osallistuu 

työelämään, kun miehistä mukana on virallisesti 82 %. Osaltaan tätä selittää se, että 

varsinkin kaupunkien naisista suurin osa työskentelee ns. harmaan talouden 

epävirallisella alueella. Naisia palkataan vähemmän myös äitiydestä aiheutuvien 

kustannusten pelossa. 142 Identiteetti äitinä ja lasten kasvattajana siis monesti estää 

naisten autonomian mahdollistamisen.   

Perintöoikeus on lain mukaan samanlainen molemmille sukupuolille, lapsille ja leskille, 

mutta käytäntö vaihtelee. Erityisesti Andien alkuperäiskansojen perinteiset 

perintöoikeudet paikoitellen syrjivät naisleskiä. OECD:n raportti kertoo, että lesket eivät 

esimerkiksi joissain tapauksissa voi asua uuden puolison kanssa, jos he haluavat jatkaa 

asumista kuolleelta mieheltä perityillä mailla, riippumatta siitä kuinka paljon nainen on 

itse tehnyt työtä maan eteen. 143 

 
Vaikka MAS‐hallinto on saanut paljon aikaan parannuksia koulutuksen alueella, kuten 

lukutaidon kehittymisessä, niin koulutuksessa on sukupuolten välillä edelleen selviä 

                                                         

141 UN Human Development Report 2016, Table 4 

142 U.S Department of State: The 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Bolivia: 27‐28 

143 OECD, 2014: 2 
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eroja. Toisen asteen koulutusta on naisista saanut alle puolet, kun miehistä koulutettuja 

on lähes 60 %. 144 Naisten osuus koulutetuista on selvästi alle Latinalaisen Amerikan 

keskitason. Teiniraskaudet, jotka usein saavat alkunsa raiskauksesta, ovat suurin este 

koulun loppuun saattamiseen nuorilla naisilla. Tähän taas liittyy ehkäisyvälineiden ja 

varsinkin abortin vaikea saatavuus katolisen kirkon patriarkaalisten moraalikäsitysten 

vaivaamassa maassa. Raskauden keskeytyksen vaikea saatavuus aiheuttaa naisille 

ongelmia paitsi terveyteen, myös toimeentuloon, koulutukseen ja muutenkin 

autonomiaan liittyvissä kysymyksissä. Katolisen kirkon vaikutuksesta rakenteelliseen 

patriarkaalisuuteen ja Mujeres Creandon kommentointiin siihen kerron hieman 

myöhemmin tässä luvussa.  

 
Naiset puoluepolitiikassa ja Evo Moralesin vaikutusvalta 

Movimiento Al Socialismo ‐hallinnon aikana Bolivian naiset ovat kuitenkin nousseet 

ennennäkemättömällä tavalla valtakunnanpolitiikkaan. Naisilla on parlamentin paikoista 

yli puolet (53% vuoden 2014 vaalien seurauksena). Yhtä hyvin asia ei ole 

kunnallispolitiikassa, jossa naiset ovat yhä aliedustettuina. Edelleen, mitä ylemmäs 

kunnallisessa ja alueellisessa hierarkiassa mennään, sitä vähemmän löytyy johtopaikoilta 

naisia. Valtionhallinnossa Evo Morales on kyllä nostanut ammattiyhdistysliikkeissä ja 

esimerkiksi Bartolina Sisa –naisjärjestössä ansioituneita naisia johtoasemiin, mutta 

jättänyt heidät sitten yksin patriarkaalisen hierarkian armoille. 145 Näyttää siltä, että 

patriarkaaliset valtasuhteet vaikuttavat viimeistään silloin kun valitaan pormestaria.  

Naisia on yritetty saada luopumaan poliittisista luottamustehtävistäään uhkailemalla, 

kertoo esimerkiksi Eija Ranta väitöskirjassaan. 146 Useat sadat naispuoliset poliitikot 

kärsivät sukupuolensa takia monenlaisesta häirinnästä ja painostuksesta, joka paikoin 

yltyy väkivaltaiseksi. Näin tapahtuu huolimatta siitä että 2012 tuli voimaan laki, joka 

erityisesti kieltää poliittisen väkivallan naisia kohtaan (laki 243). YK:n 

ihmisoikeuskomitean mukaan häirintä vaihtelee uhkailusta fyysiseen ja seksuaaliseen 

hyökkäyksiin, jotka joissain tapauksissa ovat päätyneet kuolemaan.  

 

                                                         

144 UN Human Development Report 2016: Table 5 

145 esim. Rousseau, 2010: 155‐156 

146  Ranta, 2014: 50 
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Kieli luo käsityksiämme maailmasta, joten ei ole yhdentekevää miten ihmiset, saati 

poliittiset johtajat, kieltä käyttävät. Bolivian valtion päämies Evo Morales on varsin 

suosittu presidentti, mutta tunnettu naisia alentavasta ja homofobisesta kielenkäytöstä. 

Morales on useissa eri yhteyksissä lausunut seksistisiä, vähätteleviä ja loukkaavia puheita 

oman hallituksensa ministereistä, muiden kuin oman alkuperäiskansansa naisista, ja niin 

edelleen. Kuuluisia ovat hänen kannanottonsa esimerkiksi kanan syömisen 

aiheuttamasta homoseksuaalisuudesta, sekä Oruron karnevaaleilla 2012 esittämänsä 

laulu jossa kerrotaan Evon riisuvan ministereiltä pikkuhousut. Morales on myös 

väittänyt, että seksismi ja naisten alistaminen on tuontitavaraa, eikä kuulu Andien 

kulttuuriin. 147  

Puheillaan Morales uusintaa ja legitimoi patriarkaalista ajatusmallia naisesta 

alempiarvoisena ja etupäässä seksuaalisena olentona. Hänen esityksensä ovatkin 

johdonmukaisia Latinalaisen Amerikan sukupuolinormeja ajatellen, eivätkä siksi ole 

johtaneet laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, saati seuraamuksiin 

presidentille. Päinvastoin, hänen (toksisen) maskuliininen imagonsa ja maineensa 

naistenmiehenä on jopa lisännyt myyttiä hänen voimastaan, kuten Rousseau toteaa 

käsitellessään Moralesin populistisuutta. 148 Näyttää siltä, että vaikka Morales on saanut 

aikaan joidenkin naisten elinolosuhteiden kohentumista, niin hän on samaan aikaan 

syyllinen patriarkaalisen kulttuurin ylläpitämiseen. 

 
Rousseau väittää, että Moralesin hallinnon toimet ovat vaikuttaneet paljon siihen, miten 

sukupuolten väliset suhteet Boliviassa määritellään. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

sukupuolten välinen tasa‐arvo on Boliviassa todellisuutta vasta teoriassa. Lisäksi, Evo 

Moralesilla on lähes koko valtakautensa ajan ollut vaikea suhde feministisiin liikkeisiin, 

jotka ovat huomauttaneet käytännön kangerteluista tasa‐arvon tiellä. Erityisen 

erimielinen hänen kanssaan on Mujeres Creando: María Galindo arvostelee MAS‐ 

vallankumouksen ja kansanliikkeiden fraseologiaa maskuliiniseksi ja väkivaltaiseksi tyhjän 

puhumiseksi. Evo Morales on esimerkiksi puhunut paljon esimerkiksi Pachamaman, Äiti 

Maan, suojelemisesta, ja se kirjattiin jopa uuteen perustuslakiin vuonna 2009, mutta 

konkretia on ollut toista. Valtio on hyödyntänyt luonnonvaroja usein kestämättömällä 

tavalla, eikä ole huomioinut alkuperäiskansojen oikeuksia. Tästä esimerkkeinä Salar de 

                                                         

147  Rousseau, 2010: 154 

148  Rousseau, 2010: 150‐155 
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Uyunin suolakenttä, jonka alta löytyi runsaasti lithiumia, mutta sen hyödyntämisellä on 

negatiivisia vaikutuksia alueella asuvien ihmisten ympäristöön ja elinkeinoihin. TIPNIS‐

luonnonsuojelualueella asuvia alkuperäiskansoja ei ole huomioitu ryhdyttäessä alueen 

halki kulkevaan ekologisesti ja kulttuurisesti tuhoisaan tiehankkeeseen. 149 Moralesin 

valtaa kommentoi seuraava Mujeres Creandon seinäkirjoitus: 

 

El patrón del MAS encima mío nunca jamás – ”MAS‐isäntä: ei (enää) ikinä minun päälläni” 

(kuva tekijän, tammikuu 2016). Nähdäkseni tämä teksti samanaikaisesti kommentoi 

puoluepolitiikan patriarkaalisuutta ja kritisoi suoraan presidentti Evo Moralesin 

misogyynista käytöstä. Teksti liittyy helmikuussa 2016 pidettyyn kansanäänestykseen 

MAS‐johtaja Moralesin jatkomahdollisuudesta. Tämä teksti otti selkeästi kantaa: ei 

koskaan enää. Kirjoituksesta voi lukea myös viittauksen yleisemmin patriarkaattiin, johon 

viittaa sana, patrón, isäntä. Siirtomaaherrat, patrónes, ovat Boliviassa tunnettuja jo 

kolonisaation alkuajoilta saakka haciendojen, eli suurmaantilojen ehdotonta valta‐

asemaa pitävinä isäntinä. Encima voidaan lukea ”yläpuolella” tai ”päällä”, ja se antaa 

mielestäni vihjauksen myös patriarkaalisen isännän seksuaalisesti dominoivaan 

käytökseen, aivan kuten Moralesin puheet ovat antaneet vihjettä. Galindon mielestä 

isänmaa, patriarkaatti, patriootti ja isäntä ovat perustaltaan ja tarkoitukseltaan samaa .150 

                                                         

149  esim. Postero, 2011. TIPNIS‐selkkausta Mujeres Creandokin on kommentoinut 

seinäkirjoituksissaan. 

150 Galindo, 2013: 66. ”Patria, patriarcado, patriota y patrón, son conceptos que tienen una 

misma raíz, un mismo sentido y un mismo fundamento” 
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Tämän seinäkirjoituksen voi siten lukea paitsi Evo Moralesin ja hänen hallintonsa, myös 

yleisesti patriarkaatin kriiikkinä.  

Sopocachi on ylemmän keskiluokan rauhallinen ja kaunis asuinalue La Pazin keskustan 

tuntumassa, ja tämä seinäkirjoitus on asuinrakennuksen seinämuurissa lähellä 

Sopocachin julkista köysirata‐asemaa, eli monien matkustajien nähtävissä. Muurin päällä 

näkyy lasimurskaa, ilmeisesti varotoimenpiteenä tunkeilijoille, mutta seinäkirjoitus sai 

olla paikallaan ainakin sen kuukauden, jonka kaupungissa vietin.  

 
Mujeres Creando arvostelee voimakkaasti paitsi Moralesia henkilökohtaisesti, myös 

Moralesin hallintoa naisten instrumentalisoimisesta, eli käyttämisestä vallankumouksen 

välineenä esimerkiksi naiskiintiöiden avulla. Naiskiintiöiden käyttö vaaleissa alkoi jo 1990‐

luvulla YK:n aikaansaamana. Kiintiömallissa jokaisen puolueen on asetettava ehdolle 

vaaleihin yhtäläinen määrä naisia ja miehiä. María Galindon mielestä tämä on johtanut 

siihen, että valituksi tulleet naiset edustavat ennen kaikkea puoluettaan, eivät 

yhteisöään, saati yhteisönsä naisia. Galindo kritisoi, että nämä naiset ovat vain 

puolueidensa feminiiniset äänet. 151 Hänen mukaansa Moralesin MAS ‐puolueella on sama 

tapa toimia: korkeassakin hallinnollisessa virassa olevat naiset tekevät mitä puolue 

tahtoo. Siksi virkoihin valitaan säyseimmät naiset, ja äänekkäät omatahtoiset naiset 

kohtaavat vastusta.  

 
Erityisesti alkuperäiskansojen naiset nähdään usein nimenomaan kansansa edustajana, ei 

yksilönä, ikään kuin yksin naisen velvollisuus olisi ylläpitää ja edistää alkuperäiskulttuuria 

esimerkiksi vaatetuksellaan ja lastensa kasvatuksella omalla kielellään. Esimerkiksi I.S.R. 

Pape osoittaa tutkimuksessaan maaseudun naisten poliittisesta osallistumisesta Bolivian 

Andeilla, että naiset on systemaattisesti suljettu marginaaliin päätöksenteosta. Pape 

toteaa, että Andien maailmankatsomuksen mukaiset sukupuolitetut roolikäsitykset 

säteilevät myös poliittiseen osallistumiseen: Naisen pitäisi pidättyä ilmaisemasta 

näkökantojaan julkisesti. 152 Tästä on toki poikkauksiakin, mutta kuten aiemmin esitin, 

politiikkaan osallistuvat naiset törmäävät usein haasteisiin ja esteisiin, jotka hänen oma 

yhteisönsä on asettanut. Lisäksi Galindo väittää, että vallassa olevat naiset niin Boliviassa 

kuin muuallakin maailmassa ajattelevat patriarkaalisten mallien mukaan. Mujeres 

                                                         

151 Galindo haastattelussa: Upside Down World, April 2, 2012. 

152 Pape, 2008: 56. 
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Creandon edustama radikaalifeminismi pyrkii nimenomaan muuttamaan tämän: 

yhteiskunta täytyy vapauttaa patriarkaalisista rakenteista ja ajatusmalleista, ennen kuin 

kukaan on vapaa. Yhteiskunta täytyy depatriarkalisoida, kuten Galindo sanoo. Avaan tätä 

ajatusta enemmän hieman myöhemmin. 

 
Bolivian nainen ja katolinen kirkko 

Pierre Bourdieun mukaan perheellä on määräävä rooli sosiaalisen järjestyksen 

ylläpitämisessä, joka on biologisen uusintamisen lisäksi sosiaalista uusintamista. Perheen 

etuoikeus on taloudellisten, kultturisten ja symbolisten etuoikeuksien kasaamisen ja 

periyttämisen tärkeimpiä edellytyksiä. 153 Bolivialainenkin yhteiskunta puolustaa perhettä 

uskonnollisista ja kulttuurisista syistä, eikä vähäisimpänä ole katolisen kirkon vaikutus 

näkemyksillään perheestä ja naisen asemasta siinä. Roomalaiskatolisuudella on 

Boliviassa hallitseva kulttuurinen asema, ja heitä on bolivialaisista lähes 80 prosenttia.154 

Katolisen kirkon asema on kytkeytynyt Boliviassa, kuten muuallakin Latinalaisessa 

Amerikassa, vahvasti kolonisaation historiaan. Katoliset papit olivat mukana heti 

ensimmäisten konkistadorijoukkojen mukana Espanjan valloituksen alkaessa. 

 
Katolisen kirkon käsitys perheestä perustuu miehen ja naisen avioliittoon, jonka tärkein 

tehtävä on lasten saaminen. Esimerkiksi Elina Vuola kuvaa, että katolisuuden parissa 

äitiys on naisen korkein kutsumus. Katolinen kirkko korostaa voimakkaasti sukupuolten 

erilaisuutta: mies edustaa henkeä ja Kristusta, nainen ruumista ja ihmiskuntaa. Vuola 

kuvaa katolisen kirkon hierarkiaa sellaiseksi, että Jumala on ensin, sitten Kristus, jonka 

jälkeen mies ja viimeisenä nainen. 155 Tässä hierarkiasuhteessa naisten alemmuus, ja 

suoranainen naisviha, lähtee jo tarinasta pahasta Eevasta, joka syntinsä takia syöksi koko 

ihmiskunnan perikatoon. Vuola toteaa, että Eevasta alkanut seksuaalisen halun voima 

nähdään kirkossa kaiken pahan alkuna. Sen sijaan Naitsyt Maria edustaa pyhää 

naisellisuutta, passiivisuutta ja seksuaalista siveyttä, johon ”puhtauden” tasoon toisaalta 

juuri kenelläkään kuolevaisella naisella ei ole mahdollisuuksia päästä. 156 Maria on hyvin 

                                                         

153 Bourdieu, 1998: 122‐125 

154 CIA Factbook Bolivia 2017  

155  Vuola, 2010: 100‐101 

156 Vuola, 2010: 44‐46, 92‐98 
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hallitseva hahmo latinalaisamerikkalaisessa kulttuurissa. Boliviassa ja Andeilla yleensäkin 

vaikuttaa toki 

edelleen Marian rinnalla ajatus Pachamamasta, Äiti Maasta tai ”kaiken äidistä” (nimi 

voidaan kääntää ”elämäksi itsekseen”). 157  

 
Neitsyt Maria –myyttiin liittyy myös käsitys naisesta ”astiana” ja miehestä ”järkipäänä”. 

Neitsyt Marian palvonnasta juontuvan käsitteen marianismi loi 1970‐luvulla 

yhdysvaltalainen Evelyn Stevens. Hänen mukaansa marianismi ei ole varsinaisesti 

uskonnollinen käytäntö, vaikka siihen yhdistetään Latinalaisessa Amerikassa 

nimenomaan Neitsyt Mariaan liitetyt naisihanteet, ja se esittää naiset miehiä moraalisesti 

parempina puolijumalina. 158Myytin vika on se, että se on yleistävä stereotypia, eikä anna 

tilaa naisille yksilöinä. Ei myöskään miehille, sillä marianismin kääntöpuoli machismi 

näkee miehet moraalittomina ja viettien vieminä paholaisina. Stevens näkee, että 

marianismin mukaan nainen/äiti, mater dolorosa, kärsii kuin Jeesuksen äiti Maria 

konsanaan. 159 Stevens ei havainnut marianismi‐ilmiön esiintymistä muuten 

patriarkaalisissa alkuperäiskansojen yhteisöissä. Nähdäkseni tämä perinteinen 

mariallinen kuva naisesta on vahvistanut kuvaa naisesta miehen alamaisena, ja siten 

lisännyt välinpitämättömyyttä väkivaltaa kohtaan.  

 
Lokakuussa 2016 Mujeres Creando aiheutti jälleen skandaalin maalaamalla ison muraalin 

kansallisen taidemuseon julkisivuun La Pazin ydinkeskustassa katedraalin, 

presidentinlinnan ja hallituspalatsin välittömässä läheisyydessä. Ryhmä oli kutsuttu 

osallistumaan yhdeksänteen Bolivian kansainväliseen nykytaiteen biennaaliin, ja 

maalaukset julkistettiin Bolivian naisten päivänä 11.10.2016. Naistenpäivää vietetään 

Bolivian ensimmäisen feministin, runoilija Adela Zamudion syntymäpäivänä, joten 

seinäkirjoitusten julkistamispäivän voi nähdä historialliselta merkitykseltä täysosumana.  

                                                         

157 Vuola, 2010: 109 

158 Stevens, 1973: 4 

159 Stevens, 1973. 
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Kuvassa osa teoksesta Altar blasfemo (kuva: Mujeres Creando). 

Teos, nimeltään Altar blasfemo (”Herjaava alttari”), kritisoi voimakkaasti katolisen kirkon 

ja valtion naisten alistussuhdetta. Tekstit julistivat muun muassa: Que Dios se quede 

huérfano sin madre, ni virgen160, ja Tu iglesia crucifica las mujeres cada día, nuestro 

feminismo, las resucita. 161 Kuvissa piispa masturboi ja Jeesus kantaa peniksistä 

muodostuvaa ristiä.  

 
Mediassa María Galindo perusteli  muraaleja kritiikiksi patriarkaalisia instituutioita, 

kirkkoa ja valtiota kohtaan. Mielenkiintoisesti tähän muraaliin Mujeres Creando maalasi 

myös henkilön, jonka peniksestä roikkuu taakka, jossa lukee Peso del machismo, 

”machouden paino”, ja henkilöä pitelee kiinni Bolivian lipun kotka. Tässä kuvassa 

kristallisoituu intersektionaalinen lähestymistapa, ja feminismin tasa‐arvoon pyrkivä 

filosofia: kukaan ei ole vapaa patriarkaatissa, ei naiset eivätkä miehet.  

Seinämaalausten julkaisutilaisuus eskaloitui konfrontaatioksi Maria Galindon ja teoksesta 

loukkaantuneiden ihmisten välille: poliisi joutui estämään fyysisen yhteenoton. 

”Fanaattiset reaktiot puhuvat konservatiivisen machoyhteiskunnan puolesta”, Galindo 

vastasi kohuun.162  Kulttuuriministeri osallistui keskusteluun toteamalla sosiaalisessa 

                                                         

160 ”Niin jää Jumala orvoksi ilman äitiä ja neitsyttä”, käännös omani. 

161 ”Kirkkosi ristiinnaulitsee naisia päivittäin, meidän feminismimme herättää heidät kuolleista”, 

(käännös omani). 

162 El Nuevo Diario 11.10.2016: "Nosotras no estamos para contentar la mirada del macho 

conservador, del macho violento. La reacción fanática habla de una sociedad conservadora, 

habla de un machista que reacciona así cuando la mujer se revela" 



  61 

mediassa, että valtion tehtävä ei ole säännellä taiteen sisältöä. 163 Biennalin johtaja 

puolusti muraalia taiteena. Ohikulkijat alkoivat heti kirjoittaa teokseen omia 

kommenttejaan, muun muassa ”feminazi”. 164 Seuraavana yönä joukko kansalaisia oli 

maalannut peittoon kaikki kirkkoon viittaavat kuvat ja tekstit valkoisella maalilla. 

 
Nähdäkseni Mujeres Creandon tarkoituksena ei ollut suoraan loukata uskovaisia ihmisiä, 

vaan ensisijaisesti arvostella kirkkoa instituutiona. Teos herätti paljon tunteita, 

kysymyksiä ja yhteiskunnallista keskustelua, ja juuri se on Mujeres Creandon tavoitteena. 

Toisaalta voi hyvinkin olla, että ryhmä on kirkkokielteisyydellään saanut lisää antipatioita 

osakseen, ja karkottanut uskonnollisen ihmisen identiteetin omaavia ihmisiä kauemmas 

feminismin aatteesta. Monille Latinalaisen Amerikan naisille varsinkin Neitsyt Maria 

saattaa olla nimittäin tärkeä lohdun tuoja. Kuten Vuola on huomioinut: katolisuuden 

vastainen feminismi ei ota huomioon uskonnon positiivista vaikutusta naisten elämässä, 

eikä heidän omia, usein varsin persoonallisiakaan tulkintoja kirkon opetuksista. 165 Näkisin 

kuitenkin niin, että jos kansalaiset voisivat erottaa kirkon kritiikin uskonnon kritiikistä, 

sillä voisi olla positiivisia vaikutuksia yhteiskunnalliselle debatille. Kirkko patriarkaalisena 

instutuutiona voi kuitenkin hyvinkin edustaa eri asiaa kuin uskonnon opetukset sinänsä. 

Kuitenkin tällä hetkellä Bolivian katolinen kirkko edesauttaa sukupuolten välisten 

valtasuhteiden pönkittämistä.  

 
Kirkon asettamien seksuaalisten kaksoisstandardien kritiikkiin luen myös seuraavan 

Mujeres Creandon seinäkirjoituksen La Virgen de los Deseos –talon kahvilassa: 

                                                         

163 Twitter Marko Machicao (@Marko_Machicao) 11.10.2016 

164 Video: ANF Noticias, YouTube, 11. 10. 2016.  

165 Vuola, 2010: 99‐100, 137‐138 
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Ninguna mujer nace para puta ‐ ”Yksikään nainen ei synny huoraksi” (kuva: tekijän, 

tammikuu 2016). Kirjoitus on osa taidenäyttelyä, jonka kuvat on koottu prostituutiosta 

epäiltyjen naisten pidätyskuvista Boliviassa 1920‐luvulla, jolloin laki myös määräsi 

protituoitujen käyttämään mustaa hattua ammattinsa merkiksi. 166 Huoran leima liittyy 

olennaisesti marianismin myyttiin ja katolisen kirkon näkökulmaan ”synnillisestä” 

seksuaalisuudesta.   

 
Vaikka perustuslaki tunnustaa kaikille seksuaali‐ ja lisääntymisoikeudet, niin kuitenkaan 

raskauden keskeytys eli abortti ei ole vapaasti saatavissa Boliviassa, vaan on rajoitetusti 

ja hankalasti sallittu vain raiskaus‐ ja hengenvaaratapauksissa. YK:n ihmisoikeuskomitea 

on useaan otteeseen, mutta tuloksetta, kehottanut Boliviaa poistamaan juridiset esteet 

lailliseen aborttiin. Aborttikielto ja puoskariabortointi aiheuttaa Boliviassa monenlaista 

tragediaa naisten elämässä. Laittomien aborttien seuraukset ovat maassa naisten 

kolmanneksi yleisin kuolinsyy.167 Laittomista aborteista syytteen saaneet henkilöt ovat 

enimmäkseen köyhiä naisia, jotka ovat saaneet rangaistukseksi jopa yhdestä kuuteen 

vuotta vankeutta. 168 Tahtomattaan äideiksi tulleet nuoret tytöt joutuvat keskeyttämään 

koulunkäynnin, ja heidän tulevaisuutensa on siten epävarmemmalla pohjalla.  

Bolivian perustuslaki lupaa kunnioittaa katolista kirkkoa, joka vastustaa ehkäisyä ja 

raskauden keskeytystä, joten vapaa abortti voi olla vielä kaukainen tavoite huolimatta 

                                                         

166 Mujeres Creando, 2013: Catálogo de fotos de Ninguna Mujer Nace Para Puta.  

167 esim. Ipas publications, 2013 ja 2014. Ipas on yhdysvaltalainen, Boliviassakin toimiva pro‐

aborttijärjestö.  

168 Ipas, 2014. 
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naisjärjestöjen aktiivisesta työstä asian eteen. Voidaan sanoa, että katolinen kirkko ei 

seksuaali‐ ja ehkäisykielteisyydessään ota huomioon Bolivian naisten todellisuutta. 

Mujeres Creando on luonnehtinut aborttikieltoa juutalais‐kristillisen kolonialismin 

mandaatiksi ja vaatii naisten kehojen suvereniteetin kunnioittamista, sekä kirkon 

erottamista valtiosta. Ryhmä on kampanjoinut vahvasti seksuaalikasvatuksen puolesta, 

ja kommentoinut aborttia  seuraavalla seinäkirjoituksella (kuva: Mujeres Creando): 

  

Si Evo tuviera útero, el aborto sería despenalizado y nacionalizado – ”Jos Evolla olisi kohtu, 

abortista ei rangaistaisi ja se olisi kansallistettu”. Tekstiin liittyy intertekstuaalisesti 

presidentti Morales, aborttioikeus sekä MAS‐hallinnon tekemä laajamittainen kaivos‐ ja 

maakaasuyritysten kansallistaminen (tai ainakin lupaus siitä). 

 
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja epätasa‐arvon syyt ovat siten syvällä yhteiskunnan ja 

kulttuurin rakenteissa. Mujeres Creando tekee työtä asenteiden muuttamiseksi: he ovat 

turhautuneiden naisten ja väkivallan uhrien omaisten ääni. Mielenosoituksissa on usein 

mukana näitä omaisia, jotka kantavat mukanaan kuvia murhatuista 

lapsistaan/puolisoistaan/sisaristaan/äideistään. Tämä muistuttaa 

latinalaisamerikkalaisten, oikeutta vaativien äitiryhmien toimintaa, esimerkiksi lapsiaan 

etsivien (iso)äitien järjestöä Madres de Plaza de Mayo Argentiinassa. Mujeres Creandon 

keinot ja performatiivisuus ryhmänä ovat toki astetta huomiotaherättävämmät. Yhteistä 

näille naisille on joutuminen patriarkaatin uhriksi. 
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5.2 KOLONISAATION PERINTÖ 

Kautta historian naisten ruumiit on usein kolonisoitu, pelkistetty lasten ja miesten 

paikoiksi, kuten on maita ja maanosia pakotettu resursseiksi muille maille. 

Siirtomaahallitsija, Bolivian tapauksessa Espanjan kruunu, oikeutti hallintaansa ja 

alkuperäiskansojen alistamista määrittelemällä heidät ei‐ihmisiksi. Alkuperäiskansojen 

naiset saivat täydet kansalaisoikeudet muiden ”intiaanien” (indios) kanssa vasta vuonna 

1952. Latinalaisen Amerikan kolonisaation perintö jatkuu edelleen hierarkisina 

valtarakennelmina valtioiden sisällä ja kulttuurisina käytänteinä. Tätä kritisoi seuraava 

Mujeres Creandon seinäkirjoitus: 

 

No se puede descolonizar sin despatriarcalizar – ”Patriarkaattia ei voi purkaa purkamatta 

kolonisaatiota” (kuva: Mujeres Creando). 

Mujeres Creando puhuu tässä seinäkirjoituksessaan tarpeesta irrottautua 

kolonisaatiosta, jotta päästään irti patriarkaatista. Osoitan seuraavassa, kuinka nämä 

kaksi käsitettä liittyvät kiinteästi yhteen.  

 
Siirtomaa‐ajattelu sukupuolessa 

Boliviassa erot ja epätasa‐arvo johtuvat paitsi yhteiskuntaluokasta, myös siihen 

intersektionaalisesti liittyvästä etnisyydestä, sekä tietysti sukupuolesta. Naiset ovat siis 

alistettuja monella elämän alueella samanaikaisesti: etnisen alkuperänsä, taloudellisen 

asemansa ja sukupuolensa takia. María Galindo onkin todennut, että kolonisaation ja 

patriarkaatin suhde on aihe jota ei voi väistää kun puhutaan feminismistä Latinalaisessa 

Amerikassa. 169  
                                                         

169 Galindo, 2015b.  
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Perulaisen sosiologi Anibal Quijanon teoriassa Coloniality of Power 170 termi ”coloniality”171 

on kolonialismin edelleen jatkuva elävä perintöjärjestelmä, joka ilmenee hierarkia‐, tieto‐, 

ja kulttuurijärjestelmissä erityisesti Latinalaisen Amerikan entisissä siirtomaissa. 

Colonialityn voisi suomentaa ”siirtomaa‐ajatteluksi”, sillä Quijano on määritellyt sen 

tarkoittavan mentaalisena jatkuvaa ihmisten arvottamista ja luokittelua kolonisaatiosta 

periytyvillä tavoilla. Siirtomaakautta seurannutta aikaa kutsutaan usein 

jälkikoloniaaliseksi, ikään kuin nyt elettäisiin kolonisaation jälkeistä aikaa, vaikka 

kolonialismi vaikuttaa edelleen entisten siirtomaiden ja niiden kansojen elämään, 

huomauttaa esimerkiksi Joel Kuortti. 172 Myöskin kolonialismia feministinä tutkinut 

Gayatri Chakravorty Spivak on todennut, että jälkikoloniaalisuudesta puhuminen voi 

johtaa harhaan: luulemaan, että kolonialismi ja imperialismi on jotain, joka tapahtui 

menneisyydessä, siten edistäen uuskoloniaalisuutta. Spivakin mukaan eurooppalaiset 

maailmanvalloittajat esittivät kolonisaation jumalallisena oikeutenaan ja muokkasivat 

moraalia sen mukaisesti. 173  

Onkin niin, että  ”rodun” keksiminen ajoittuu Euroopan kolonisaatiohankkeisiin 

Amerikan mantereella, ja jatkuu kapitalistisessa valtajärjestelmässä eri puolilla maailmaa. 

Quijano määrittelee, että ”rotu” jakaa ihmisiä dikotomisesti ylempi‐ ja alempiarvoisiin, 

sivistyneeseen ja primitiiviseen, moderniin ja perinteiseen, asettaen 

eurooppalaisperäiset ”rotuun” perustuvaan herruuteen.  

 
Argentiinalainen filosofi Maria Lugones laajentaa Quijanon ajatusta huomioimalla, että 

sukupuoleen perustuva valta‐asetelma on integroitu rotuun perustuvaan hierarkiaan. 

Lugones on kehittänyt teorian Coloniality of Gender 174, eli ajatusmallin sukupuoleen 

perustuvan kolonisaation perinnöstä. Hän tarkoittaa sillä dikotomista 

sukupuolijärjestelmää, joka saa alkunsa sivistyneen ihmisen ja primitiivisen ”ei‐ihmisen” 

dikotomiasta. Lugonesin mielestä Quijanon sokea piste on heteronormatiivisuus ja 

eurosentrinen binääri käsitys sukupuolista. Nämä ovat Lugonesin kritiikin mukaan 

                                                         

170 Quijano, 2000. 

171 Espanjaksi colonialidad. Olen kääntänyt sen itse ”siirtomaa‐ajatteluksi”  

172 Kuortti, 2007: 11‐13. 

173 Kuortti, 2007: 45‐51. 

174 Lugones, 2008 ja 2010.  
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johtaneet Quijanon käsitykseen seksuaalisuuden ”resurssien” patriarkaalisesta 

kontrollista. Quijano esimerkiksi näkee naiset ”lisääntymisresursseina”, mutta ei miehiä. 

Lugones toteaa, että rodullistaminen ja sukupuolettaminen kulkevat käsi kädessä 

eurosentrisessä, globaalikapitalistisessa maailmankuvassa: jokainen vastakohtien 

kahtiajako asettuu arvottavassa suhteessa toiseen, toinen on ylempi toista ja tärkeämpi, 

ja vähemmän tärkeä tekee arvokkaamman olemassaolon mahdolliseksi. 175 Voidaan siis 

sanoa, että kolonialismi tuotti rasistisen hierarkian, joka perustui sukupuolten väliseen 

hierarkiaan. Lugones väittää, että rotu on myytti siinä missä sukupuolikin: molemmat 

vahvoja fiktioita. Quijanon mallissa ei ole sukupuolta ja rotua erotettu, tai käsitelty toisen 

vaikutusta toiseen. Lugonesin mukaan eurosentrisessä kolonialistisessa järjestelmässä 

ei‐ihmisiltä vietiin myös sosiaalinen sukupuoli, gender, yksi ihmisyyttä määrittävistä 

ominaisuuksista. Kun ihmiseltä viedään ihmisyys, hänet on helpompi alistaa, kuten useat 

filosofit ovat todenneet (mm. aiemmin mainitsemani Arendt). Kolonisaatio voi olla 

virallisesti  ohi, mutta siirtomaa‐ajattelu on yhä läsnä, sukupuolen, rodun, luokan ja 

seksuaalisuuden intersektionaalisissa risteyksissä. Tästä kolonisaatiosta vapautumisesta 

puhuu myös Mujeres Creando artikuloidessaan depatriarkalisaation ja dekolonisaation 

yhteen kietoutumisesta ja molemmista vapautumisen välttämättömyydestä. Sukupuolen 

dekolonisaatio vaatii sekä teoreettista että käytännön työtä: sekä tilanteen 

huomioimista, että siitä irtautumista kulttuurin syvätasoilla. Kolonialismi on osa 

patriarkaattia.  

 
Valtiollinen pyrkimys dekolonisaatioon ja depatriarkalisaatioon 

Bolivian alkuperäiskansat ovat nykyisin hyvin edustettuina hallituksessa ja politiikassa, 

mutta he kärsivät edelleen suhteellisesti eniten köyhyydestä ja työttömyydestä. Valtion 

koulutus‐ ja terveyspalvelut eivät edelleenkään saavuta kaikkia syrjäseuduilla asuvia 

ihmisryhmiä. Näyttää siis siltä, että he elävät yhä kolonisaation aikaansaamassa 

eriarvoisuudessa.  

Dekolonisaatio on ollut Bolivian MAS ‐hallinnon yksi kärkihankkeita. Bolivian valtiolla on 

dekolonisaatioministeriö, joka on, mielestäni aavistuksen ironisesti, kulttuuri‐ ja 

matkailuministeriön alaosasto. Ironinen, koska kolonisaation perintö mentaalisine ja 

fyysisine valta‐asetelmineen on kuitenkin vielä oleellinen osa Bolivian kulttuuria. 

Ministeriön sisällä on depatriarkalisoimisen yksikkö, jonka tehtävänä on ”valvoa ja 

                                                         

175 Lugones, 2008.  



  67 

edistää perutuslain 9. artiklan toteutumista; rakentaa täysin sosiaalisesti 

oikeudenmukainen ja harmoninen yhteiskunta ilman syrjintää ja riistoa, dekolonisaatioon 

perustuen lujittaa monikansaisia identiteettejä”. 176 Koska Bolivia on edelleen yksi 

Latinalaisen Amerikan väkivaltaisimmista maista naisille, eikä abortti ole vapaasti sallittu, 

on perusteltua sanoa että ministeriö ei ole tehtävässään täysin onnistunut. Tähän voi 

olla yhtenä syynä se, että yksikkö näyttää nojaavan vahvasti chachawarmi –konseptiin, 

toisin sanoen alkuperäiskansojen perinteisen sukupuolten dikotomian kunnioittamiseen.  

 
Chachawarmi ‐konsepti perustuu heteroseksuaaliseen avioliittoon, ja sen mukaan nainen 

ja mies muodostavat kosmoksen vastakkaisina, mutta toisiaan täydentävinä voimina. 177 

Jotkut aimaraedustajat väittävät, että naisten sortaminen alkoi Andien kansoilla vasta 

kolonisaation myötä. Toisaalta mikään ei todista asian olevan näin, vaan pikemminkin 

päinvastoin: sukupuolten epätasa‐arvo on Andien kansoilla pitkä perinne, ja siksi 

erityisen vaikea murtaa. Kuten ruotsalainen kulttuuriantropologi Anders Burman toteaa, 

chachawarmi kiinnittää sukupuolet stereotyypeiksi, kun se korostaa naisten ja miesten 

täydentävyyden käsitettä. Tämän "täydentävän suhteen" naispuolisen osan 

kunnioittaminen ja vaaliminen ei tarkoita tasa‐arvoa, koska se ei kyseenalaista ajatusta 

siitä, että on olemassa sellainen asia kuin naisten osa, jolla on tiettyjä naisten 

ominaisuuksia ja tehtäviä. 178 Vastavuoroisuus ei suoraan tarkoita tasa‐arvoisuutta, ovat 

monet antropologit muistuttaneet, esimerkiksi Eija Ranta. 179  

 
Vaikka sukupuoli sinänsä on Andien kulttuureissa voinut olla osittain liukuva käsite, 180 

sukupuolille asetetut roolit ja tehtävät ovat pysyneet lukittuina. Sukupuoli ilmenee 

Andien alkuperäiskulttuureissa nimenomaan enemmän sukupuoleen liitettyinä tekoina 

kuin biologialla. Siinä mielessä perinteiseen käsitykseen sukupuolista voi soveltaa jossain 

määrin Judith Butlerin teoriaa sukupuolesta toistoon perustuvana performatiivisuutena. 

Butlerin mukaan sukupuolet eivät ole vain olemassa, vaan ne ilmiönä tehdään. Butlerin 
                                                         

176 Caminos Despatriarcalizacion, 2012: ”Construir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en 

la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales” (käännös suomeksi omani). 

177 Esim. Burman, 2011: 77‐89. 

178 Burman, 2011: 89. 

179 Ranta, 2014: 134‐136. 

180 esim. Silverblatt 1987, Dean 2001. 



  68 

näkemyksessä sukupuolen ja ”rodun” kategoriat toimivat aina toistensa taustana, ja 

näkyvät usein kaikkein voimallisimman juuri toisissaan. 181 Sukupuolta ei siten voi 

rakentaa millaiseksi kukin haluaa. Sama pätee mielestäni etniseen identiteettiin: se on 

yhteiskunnallisesti määrittynyt ja rakentunut sen performatiivisuuteen. Siitä syystä 

etnistä identiteettiä on hyvä tarkastella samaan aikaan sukupuolen kanssa: mitkä ovat 

näiden yhteisvaikutukset yksilön elämään?  

 
Jotkut feministit, muiden muassa Mujeres Creando, pelkäävät että MAS‐hallinnon 

dekolonisaatiopolitiikka sanelee naisen paikaksi ”perinteisen” alkuperäiskansojen 

hiljaisen naisen roolin. Vaarana on, että alkuperäiskansojen perinteitä ja tapoja voidaan 

käyttää naisia vastaan: Andien hierarkiassa voi käydä niin, että paikallishallinto muuttaa 

politiikan Andien patriarkaatiksi. Uusi perustuslaki nimittäin tunnustaa ja oikeuttaa 

alkuperäiskansojen omat tavat ja säännöt, eivätkä ne välttämättä johda sukupuolten 

tasa‐arvoon. Kuten Ranta on huomioinut, että chachawarmi –konseptin käytössä on 

vaarana, että se romantisoi sukupuolten väliset suhteet alkuperäiskansayhteisöissä. 182 

Naisten kehittymistä yhteiskunnan jäseninä ei edesauta esimerkiksi se, että Bolivian 

laillinen alaikäraja avioliiton solmimiselle on tytöillä 14 vuotta ja pojilla 16, vaikkakin vain 

vanhempien luvalla. 183 Näin alhaiseen ikärajaan myötävaikuttaa nähdäkseni nimenomaan 

Andien alkuperäiskansojen patriarkaaliset perinteet ja käytännöt.  

 
Mujeres Creando näkee valtion rakenteelliselta perustaltaan patriarkaalisena ja 

koloniaalisena, ja ryhmän mielestä valtion pyrkimys patriarkaatin purkamiseen on 

absurdi. He näkevät valtion patriarkaatin instrumenttina: ”Valtioiden polveileva 

retoriikka on vain osa kieroutunutta vallankäyttörakennelmaa”, Galindo on sanonut. 184 

Kuvaavaa on, että ei espanjan, eikä quechuan kielen sanastossa löydy sanaa kuvaamaan 

patriarkaatin purkamista: depatriarcalización. Maria Galindon mielestä tämä uusi sana 

kuvaa ja paikantaa sitä matriisia, jossa feministit taistelevat ympäri maailman. Mielestäni 

                                                         

181 Butler, 2006 & 2008: 26. 

182 Ranta, 2014: 138. 

183 Codigo de familia, artículos 44 & 53. 

184 Galindo, 2013: 170.  
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yleisen hyvinvoinnin tähden olisi ensiarvoisen tärkeää että Bolivian valtio ottaisi 

dekolonisaatiopyrkimyksissään enemmän huomioon rakenteellisten patriarkaalisten 

rakenteiden korjaamisen tasa‐arvoisiksi. Mujeres Creando esimerkiksi vaatii  abortin 

vapauttamista kuvaamalla sitä kehojensa dekolonisoimiseksi. 
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6. LOPPUPÄÄTELMIÄ 
 
Olen tässä tutkielmassa perehtynyt niihin syihin, jotka aiheuttavat naisten sortoa 

Boliviassa analysoimalla niitä Mujeres Crendon tekemien seinäkirjoitusten kautta.   

Mielestäni ryhmän tekemistä seinäkirjoituksista näkyy selvästi, että nämä seikat ovat 

intersektionaalisia, eli ei ole erikseen ”naisten asioita”: naisista ei voida puhua ilman että 

samalla mainitaan luokka ja/tai etnisyys. Mujeres Creando on tuonut agendalle muun 

muassa naisiin kohdistuvan väkivallan, transsukupuolisten oikeudet, Evo Moralesin 

seksistisen käytöksen ja puheen, sekä patriarkaatin ja kolonialismin purkamisen 

samanaikaisuuden tarpeen. Mujeres Creandon ajamat asiat heijastelevat mielestäni 

osuvasti Bolivian naisten todellisuutta yleisesti: Taloudellinen, sukupuolinen ja 

seksuaalinen tasa‐arvo on vielä matkan päässä, ja sen eteen on paljon työtä tehtävänä.  

 
Ryhmän toiminnan vaikutuksia 

Mujeres Creandon tekemät seinäkirjoitukset ovat samaan aikaan vastalause, protesti ja 

mielenilmaus. Näyttää siltä, että ryhmä on ottanut yhdeksi ilmaisukanavaksi 

seinäkirjoitukset, koska se on ilmaisumuotona edullinen, näkyvä ja yksinkertainen. 

Mujeres Creandon seinäkirjoitukset muodostavat lähes kokonaisen runoteoksen La 

Pazin kaduille. Ryhmä pyrkii teksteillä muuttamaan asenneilmastoa ja sitä kautta 

tekemään muutoksia yhteiskunnassa: Toiminta on siis sekä kulttuurista että poliittista.  

 
Väitän, että Mujeres Creando on julkisella toiminnallaan, ennen kaikkea 

seinäkirjoituksilla, radio‐ohjelmilla ja mielenosoituksilla, muokannut laajemmaksi 

konventionaalista kuvaa naisesta ja ihmisestä. Butlerilaisittain sanottuna: he esittävät 

vaihtoehtoisia roolimalleja. Ryhmä toimii nimensä mukaisesti: he luovat uutta. 

Kirjoittamalla lauseita kaduille he ilmaisevat unelmiaan ja toiveitaan konkreettisesta 

muutoksesta, sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. Mujeres Crendo 

herättelee ihmisiä huomaamaan epäkohtia. On myös sanottu, että Mujeres Creando on 

nostanut Bolivian akateemiseen keskusteluun sukupuolen (género sexual) 

kategorisoinnin etnisyyden ja luokan teorioiden rinnalle. 185  

Ryhmä purkaa toiminnallaan seksuaalisuuteen, sukupuoleen, politiikkaan, uskontoon ja 

muuhun kulttuuriin liitettyjä normeja ja stereotypioita. Ryhmä näyttää edesauttaneen 

paljon esimerkiksi homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden asteittaista 
                                                         

185 Monasterios E., 2007: 21 
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hyväksymistä kulttuurissa. Mujeres Creando on pitänyt näkyvästi agendalla myös 

naismurhia, feminicidos, joihin viranomaiset suhtautuvat usein välinpitämättömästi.  

 
Ryhmä performoi sukupuolta, etnisyyttä ja sukupuolista identiteettiä uudelleen, toisen 

näköiseksi. Ryhmä muokkaa kulttuuria naismyönteisemmäksi, usein shokeeraavin 

keinoin, ilmeisesti siitä syystä että shokeeraavaa on myös naisten kohtelu. Ryhmä 

murtaa selkeitä kategorioita, joihin Bolivian kulttuurissa eri sukupuolet on asetettu, ja se 

onkin nähdäkseni myös syy, miksi monet bolivialaiset pitävät ryhmää ja sen toimintaa 

vaarallisena ja äärimmäisenä. Erityisen paljon konfrontaatioita aiheuttaa Mujeres 

Creandon esittämä kritiikki katolista kirkkoa kohtaan, jonka ryhmä esittää 

performansseissaan ja seinäkirjoituksissaan patriarkaalisia hierarkioita tukevana, naisia 

sortavana vanhoillisena instituutiona.  

 
Näen Mujeres Creandon toiminnan sellaisena, jonka Hannah Arendt määritteli ”homo 

faberiksi”: luovana, tiedostavana, ja yhteiskunnan arvoja ja moraalia kyseenalaistavana. 
186 Tärkeintä Arendtin huomiossa on mielestäni se, että ”homo faber” kysyy miksi, ja juuri 

näin Mujeres Creando tekee. 

Koska ryhmän toimintastrategia perustuu autonomiaan, he eivät suunnittele 

toimintaansa yhteistyökumppanien intressien kautta. Bourdieun teoriaa mukaillen 

Mujeres Creando toimii heterodoxan kentällä, eli alueella jossa he ovat ottaneet 

vapauden toimia toisin, vastoin yhteisön käsitystä siitä miten yleensä toimitaan, tai 

tarkemmin: miten naiset yleensä toimivat. Vaikka Bolivian naisilla on paljon 

taistelutahtoisia perinteitä, on Mujeres Creandon tapa toimia silti poikkeuksellisen 

radikaalia. Mujeres Creando sanoittaa asioita, jotka enemmän tai vähemmän ovat olleet, 

tai ovat edelleen, tabuja bolivialaisessa kulttuurissa. He ilmaisevat niitä avoimesti ja 

pelkäämättä.  

Mujeres Creando on selvästi kasvattanut toiminnallaan paitsi yhteiskunnallista 

keskustelua, myös omaa symbolista pääomaansa. Ryhmä on tunnettu; heitä 

kuunnellaan, heidän kirjoituksiaan mulkaistaan mediassa, heitä haastatellaan, heitä 

kutsutaan taide‐ ja feminismitapahtumiin Amerikassa ja Euroopassa, ja niin edelleen.  

 

                                                         

186 Arendt, 2017. 
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Mitä tulee seinäkirjoitusten tekemisen jatkumiseen jo kolmattakymmenettä vuotta, niin 

viittaan Judith Butlerin käsitykseen, jonka mukaan kumoukselliset esitykset ovat aina 

vaarassa rapistua toiston myötä kliseiksi, etenkin jos niitä toistetaan kulutuskulttuurissa, 

jossa ”kumouksellisuudella” on markkina‐arvo. 187 Nähdäkseni kuitenkin Bolivian 

kumouksellinen historia niin taiteen kuin politiikan alalla suojelee Mujeres Creandon 

seinäkirjoituksia kliseistymiseltä. Mujeres Creando jatkaa bolivialaisen kantaa ottavan 

katutaiteen pitkää perinnettä heijastamalla naisten elämän todellisuutta 

seinäkirjoituksiksi kaupungin kaduille. Ryhmä politisoi naisten henkilökohtaisia 

kokemuksia. Lisäksi lauseiden sisältö muuttuu jatkuvasti, koska patriarkaatti 

valitettavasti edelleen elää ja voi hyvin Boliviassa.  

 
Toiminnan tuloksellisuus kamppailussa patriarkaattia vastaan 

Naiset voisivat halutessaan demokraattisesti hallita Boliviaa, sillä heitä on ehdoton 

enemmistö. Vaikka naisia on Boliviassa enemmän, miehet hallitsevat taloutta, politiikkaa 

ja muutenkin yhteiskuntaa. Missä siis syy alistettuun asemaan? Siteeraan  1700‐luvun 

skotlantilaista filosofia David Humea (1758):  

”Mikään ei ole hämmästyttävämpää kuin nähdä se helppous, jolla harvat hallitsevat 

monia. ‐‐‐Huomaamme, että koska voima on aina hallittujen puolella ei hallitsijoilla 

ole hallittujen alistamiseksi muita keinoja kuin mielipide. Hallinta perustuu siis 

pelkkään mielipiteeseen ja tämä maksiimi kattaa kaikkein despoottisimat ja 

sotilaallisimmat hallitukset yhtä hyvin kuin vapaimmat ja kansanomaisimmat” 188  

Hume puhui valtiosta ja sen hallintatavoista, mutta mielestäni tämä pätee yhtä lailla 

sukupuolten väliseen epätasa‐arvoon, jossa yksi dominoi toista/toisia. Patriarkaatti toimii 

juuri näin, mielikuvien ja sosiaalistamisen avulla rakenteissa, joihin on niiden 

tiedostamattomuuden takia varsin vaikea puuttua. Patriarkaatti saa ihmiset uskomaan, 

että vallitseva järjestelmä eli hallitsevien näkökulma on universaali ja ainoa oikea. 

Katson, että Mujeres Creando iskee juuri näihin mielikuvahallinnan kohtiin niin 

seinäkirjoituksillaan kuin muullakin toiminnallaan. Kuten Sarah Fisher esittää, 

seinäkirjoitusten tekeminen on väkivallaton tapa näyttää, että patriarkaattia vastaan voi 

                                                         

187 Butler, 2006 & 2008: 32 

188 Hume, 1758: ”On the first principles of government ”. Suomennos teoksesta Bourdieu, 

Pierre: Järjen käytännöllisyys, 1998: 11. 
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taistella; että toivoa on. 189 Butlerilaisittain ajateltuna Mujeres Creando siis luo 

toisenlaista todellisuutta. Omalla tavallaan ryhmä jo elää vallankumousta, jota se 

tavoittelee: se on itseorganisoituva, itsenäinen, ja hierarkkiaton kollektiivi. Ryhmä näkee 

tulevaisuuteen, jota se tavoittelee: heidän maailmassaan kaikki sukupuolet ovat tasa‐

arvoisia niin lain kuin kulttuurin käytäntöjen tasolla. Mujeres Creando tuo agendalle 

vaiettuja asioita, mutta he myös toimivat; tekevät asioille itse jotain. He eivät naisina 

suostu uhrin rooliin. Toiminnallaan ja jo pelkällä olemassaolollaan he osoittavat 

muutoksen mahdollisuuden, ja sellaisena ryhmä on yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja 

poliittisesti erittäin tärkeä Boliviassa. He ovat kuin kivi valtion kengässä: jatkuvasti 

ärsyttävä.  Feminismo de las birlochas, ”narttujen” kapina, näkyy.  

 
Michel Foucault huomioi, että valta ei sijaitse valtion koneistossa. Hänen mukaansa 

mikään ei yhteiskunnassa muutu, ellei muuteta vallan mekanismeja valtion koneistojen 

ulko‐ ja alapuolella ja vierellä, jokapäiväisessä elämässä. 190 Mujeres Creando näyttää 

pitävän yllä tätä vallan keikuttamista arjessa, jokapäiväisen kulkijan näköpiirissä eli siellä, 

missä kaupunki elää.  Siksi katson että Mujeres Creandon vastarinnalla patriarkaalista 

valtaa kohtaan on laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia: Ryhmän seinäkirjoitukset 

haastavat katsojaa ajattelemaan toisin vallitsevaa käsitystä naisen alemmasta asemasta, 

ja tiedostamaan oman valtapositionsa. Siten seinäkirjoitukset luovat uusia ajatusmalleja 

ja vastarinnan mahdollisuuksia.  

Näyttää siltä, että Mujeres Creando on saanut tulosta toiminnallaan, koska he toimivat 

intersektionaalisen feminismin periaatteiden mukaan, ja analysoivat syvällisesti 

patriarkaalista yhteiskuntaa. He eivät siis keskity vain sukupuoleen, vaan ottavat 

huomioon muitakin elementtejä, kuten sosioekonomisen aseman, etnisyyden, kulttuurin 

ja historian sekä kaikkien näiden yhteisvaikutukset hierarkkisten erojen risteyksissä. 

Jokaisessa mielenosoituksessa ja performanssissa he tuovat esille useita teemoja 

samanaikaisesti. Edelleen, he työskentelevät naisten kanssa konkreettisesti siellä missä 

epäoikeudenmukaisuudet tapahtuvat. He edistävät feminismiä ei sen itsensä, vaan 

yhteisön vuoksi. Teemojen nostaminen esiin usein jopa skandaalinomaisesti saa ehkä 

bolivialaiset ajattelemaan niitä sukupuoli‐identiteetin näkökulmasta.  

  

                                                         

189 Fisher, 2013: 51 

190 Foucault, 1980: 60 
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Toiminnan mahdollisia kehityskohteita 

Mujeres Creando on näkemyksellisistä syistä valinnut olla tekemättä yhteistyötä valtion 

tai kansalaisjärjestöjen kanssa. On kuitenkin mahdollista, että toiminta voisi saada 

tehokkaampia tuloksia, jos näin ei olisi. Mujeres Creandon toiminta on suorasukaista ja 

näkyvää, ja sellaisena ainutlaatuista Bolivian kontekstissa. Se ei kuitenkaan välttämättä 

ole tehokkainta mahdollista siinä mielessä, että heillä voisi olla mahdollisuus tavoittaa 

vielä enemmän vastaanottavaisia ihmisiä tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen 

kanssa. Ryhmä on sulkenut yhteistyöpotentiaaleja yli luokka‐ ja ideologiarajojen, koska 

eivät näe sitä mahdollisena valtion, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen eivätkä 

poliittisesti erimielisten kanssa. Esimerkiksi uskovaisia feministejä ei ryhmän toiminnassa 

tietääkseni ole mukana.  

 
Mujeres Creando kritisoi ulkomaisia kansalaisjärjestöjä ”länsimaisen” feminismin 

huonojen puolien tuomisesta Boliviaan, ja sanoo tällaista toimintaa kesytetyksi 

feminismiksi. Voidaan kuitenkin kysyä onko Mujeres Creando täysin vapaa länsimaisista 

vaikutteista, tai edes rahoittajista. Amy Lind väittää että ainakin yksi Mujeres Creandon 

kirjoitetuista teoksista on rahoitettu ulkomaisista lähteistä, ja muistuttaa lisäksi, että 

Mujeres Creandon perustajat olivat itse maanpaossa Italiassa 1970‐luvulla. 191 

Monenlaiset käsitteet feminismistä ovat uskoakseni osaltaan hajauttaneet patriarkaatin 

vastaisen taistelun mahdollisuuksia Boliviassa. Näkisin hyödyllisenä, jos Mujeres Creando 

pystyisi kuromaan muiden feministien ja itsensä välistä kuilua kapeammaksi joillain 

keinoilla. Ymmärrän kuitenkin täysin miksi ryhmä toimii kuten toimii, ja miksi 

vaihtoehtoja ei ole.  

Näistä huolimatta Mujeres Creandon ajamat tasa‐arvon asiat edesauttaisivat 

toteutuessaan hyvinvointia kansallisella tasolla kaikille, yksilöinä ja yhteisönä. Naisten 

koulutus ja perhesuunnittelu vapauttaisivat työvoimaa kehittyvän maan tarpeisiin. 

Väkivallan loppuminen loisi edellytyksiä mielekkääseen elämään, joka toisi rikkautta 

paitsi yksilötasolla niin myös  koko yhteiskunnalle. 

 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Jokaiseen käsittelemääni teemaan voisi syventyä vähintään kokonaisen tutkielman 

verran. Kiinnostavaa olisi nähdä myös Mujeres Creandon julkaisuja ja tekstejä tutkittavan 

                                                         

191 Lind, 2003: 74 
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taiteen tutkimuksen näkökulmasta. Hedelmällistä olisi tutkia myös miesoletettujen 

osallistumista Mujeres Creandon toimintaan, sekä toiminnan vaikutusta seksuaali‐

identiteettien konventioihin Boliviassa. Mujeres Creandon ohella näen useita innostavia 

feministisiä tutkimuskohteita Boliviassa. Tulevaisuudessa on muun muassa 

mielenkiintoista nähdä kuinka sukupuolten välinen tasa‐arvo kehittyy, mikäli Evo Morales 

jättää presidenttiyden 2018. Kuinka käy Movimiento Al Socialismo –liikkeen, jos/kun 

karismaattinen johtaja joutuu väistymään lakisääteisten presidenttikausien tullessa 

täyteen. Miten aborttioikeuden saaminen, toivon mukaan lähitulevaisuudessa, vaikuttaa 

naisten elämään Boliviassa yhteiskunnallisella tasolla? Näihin kaikkiin kysymyksiin 

Mujeres Creandolla on oletettavasti keinoja osallistua keskusteluun.  
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