
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muxe hombrejen sosiaalinen sijainti  
 

Sukulaisuus ja kuuluminen 
El Istmolla, Meksikossa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Annika Laura Maria Lepistö 

Helsingin yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

Pro gradu -tutkielma 

Joulukuu 2019 

  



 

 
 
 
 
 

 
Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty 
Valtiotieteellinen tiedekunta  

Laitos – Institution – Department 
Sosiaalitieteiden laitos 

Tekijä – Författare – Author 
Annika Lepistö 
Työn nimi – Arbetets titel – Title 
Muxe hombrejen sosiaalinen sijainti – Sukulaisuus ja kuuluminen El Istmolla, Meksikossa 
Oppiaine – Läroämne – Subject 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 
Työn laji – Arbetets art – Level 
 Pro gradu -tutkielma 

Aika – Datum – Month and year 
joulukuu 2019 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 
117 + liitteet 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 
Tässä tutkielmassa käsitellään muxejen sosiaalista sijaintia sukulaisuuden sekä kuulumisen teemojen kautta. Muxet ovat 
alkuperäiskansa zapoteekkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistö. Zapoteekinkielisellä muxe-sanalla viitataan cis- ja trans-
sukupuolisiin miespuolisiin henkilöihin, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu pääosin miehiin. Muxet voidaan jakaa karkeasti 
muxe hombreihin (mies-muxe) sekä muxe mujereihin tai muxe vestidoihin (nais-muxe tai naiseksi pukeutunut muxe). Tässä 
tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan ensisijaisesti muxe hombreja. Sosiaalisella sijainnilla viitataan tässä tutkielmassa yksilön 
sijaintiin sosiaalisesti tuotettujen yhteiskunnan kategorioiden valtasuhteiden verkostossa. Tutkielma korostaa intersektionaalista 
näkökulmaa sosiaaliseen sijaintiin, joka korostaa sukupuolen lisäksi muidenkin sosiaalisten kategorioiden kuten luokan, etnisyyden 
ja iän vaikutusta yksilön sosiaalisen sijainnin muodostumiseen. Tutkielmassa tarkastellaan sosiaalista sijaintia sukulaisuuden ja 
perheen kautta sekä modernin ja perinteisen sekä paikallisen ja globaalin risteyskohdassa. 
 
Tämä tutkielma perustuu Meksikossa Isthmus de Tehuantepecin eli ’El Istmon’ alueella keväällä 2018 tehtyyn noin kolmen 
kuukauden mittaiseen etnografiseen kenttätyöhön, joka koostuu haastatteluista ja osallistuvasta havainnoinnista 21:n osanottajan 
kanssa. Kenttätyön keskeisimpänä metodina toimi monipaikkainen etnografia. Aineisto käsittää 13 nauhoitettua puolistrukturoitua 
haastattelua, kahdeksan avoimempaa haastattelun kaltaista keskustelua sekä useita vapaampia keskusteluja. Haastattelujen lisäksi 
aineisto sisältää runsaasti osallistuvaa havainnointia tapaamisissa ja tapahtumissa. Aineiston analyysissä käytettiin ankkuroitua 
teoriaa, eli kerätyn aineiston pohjalta valittiin analyysivaiheessa tutkielman lopullinen teoreettinen viitekehys.  
 
Muxejen sukulaisuutta ja relationaalisuutta tarkastellaan tutkielmassa huolenpidon, vanhempien roolin sekä queer-sukulaisuuden 
teemojen kautta. Sukulaisuuden ja relationaalisuuden tarkastelun kautta valotetaan niitä dynamiikoita, joilla muxet liittävät itsensä 
osaksi perhettä ja yhteisöä sekä kuinka perhe ja yhteisö muovaavat muxejen sosiaalista sijaintia. Tutkielmassa tarkastellaan 
kuulumisen kokemusta sukulaisuuden ja perheen kontekstissa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan sukulaisuuden ristiriitaisuuksia 
sekä konfliktien aiheuttamaa ei-kuulumista ja perheestä etääntymistä, jotka ovat tyypillisiä queer-sukulaisuuden tutkimuksessa. 
Kuulumista ja sosiaalista sijaintia käsitellään tutkielmassa modernin ja traditionaalisen sekä paikallisen ja globaalin risteyskohdassa. 
Lisäksi sosiaalista sijaintia tarkastellaan liittyen muihin sosiaalisiin kategorioihin, kuten sosio-ekonomiseen luokkaan, 
zapoteekkiuteen, ikään ja perheeseen. Analyysin keskiössä on intersektionaalinen näkökulma, joka korostaa erilaisten sosiaalisten 
ja kulttuuristen kategorioiden päällekkäisyyttä ja monitahoisuutta sekä monimutkaista vaikutusta toisiinsa. Tutkielmassa käsitellään 
myös muuttuvan, urbanisoituvan sekä globalisoituvan maailman dynamiikkoja suhteessa muxeihin ja kuulumisen kokemukseen 
liittyen.  
 
Tutkielma pyrkii vastaamaan aukkoon muxejen tutkimuskentässä keskittyen etenkin harvemmin tarkasteltujen muxe hombrejen 
kokemuksiin kuulumisesta. Lisäksi intersektionaalinen näkökulma laajentaa keskustelua koskemaan myös muita teemoja kuin 
sukupuolta ja seksuaalisuutta. Tutkielma osallistuu antropologiseen keskusteluun queer-sukulaisuudesta ja sukulaisuuden ja 
perheen ’valinnan’ mahdollisuuden kritiikkiin tuomalla esiin muxejen näkökulman, jossa sukulaisuuden valinta ei oikeastaan tule 
kyseeseen, vaan kytkeytyy pikemmin kuulumisen ja ei-kuulumisen jatkumoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
sosiaalinen sijainti 
muxet  
sukulaisuus 
relationaalisuus 
kuuluminen 
paikallinen ja globaali 
perinteinen ja moderni 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 1. Muxea esittävä patsas Carlosin ikkunalaudalla Juchitánissa.  

(kuva kirjoittajan)  



 
 

Sisällysluettelo  
 
1 Johdanto ........................................................................................................................ 1 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimuskysymykset .......................................................... 1 

1.2 Aukko tutkimuskentässä ja tutkielman kulku ........................................................ 4 

2 Sukulaisuus, relationaalisuus, kuuluminen ja globalisaatio antropologiassa ................ 6 

2.1 Sukulaisuus ja relationaalisuus antropologiassa .................................................... 6 

2.2 Kuuluminen, identiteetti ja globalisaatio antropologiassa .................................... 12 

3 Kentän kuvaus, metodologia ja etiikka ....................................................................... 19 

3.1 Kenttätyö .............................................................................................................. 19 

3.2 Aineisto ja metodologia ....................................................................................... 23 

3.3 Eettisiä näkökulmia .............................................................................................. 29 

4 Tutkimuksen konteksti: muxet, sukupuoli, seksuaalisuus ja identiteetti El Istmolla .. 33 

4.1 Machismi, activo/pasivo sekä aikaisemmat tutkimukset muxeista ...................... 40 

4.2 Maskuliininen ja homoseksuaalinen identiteetti .................................................. 46 

4.3 Mayate ................................................................................................................. 53 

5 Muxejen sukulaisuus ja relationaalisuus ..................................................................... 59 

5.1 Uusi sukulaisuus, huolenpito ja sukulaisuuden ristiriitaisuus .............................. 60 

5.2 Se nace o se hace? – Äidin rooli muxen elämässä ............................................... 68 

5.3 Respeto a la casa – Isän rooli muxen elämässä ................................................... 74 

6 Muxes contemporáneos – kuuluminen, kosmopoliittisuus ja globalisaatio ................ 80 

6.1 Muxeus paikallisena ja kulttuurisena identiteettinä ............................................. 82 

6.2 Intersektionaalinen näkökulma muxejen sosiaaliseen sijaintiin ........................... 87 

6.2.1 Se suspendio por el terremoto – Se lykkääntyi maanjäristyksen takia .......... 89 

6.3 Paikallinen ja globaali, traditionaalinen ja moderni: zapoteekkiuden ja 
länsimaisuuden välimaastossa ................................................................................... 95 

7 Johtopäätökset ........................................................................................................... 104 

Kiitokset ....................................................................................................................... 108 

Lähteet ......................................................................................................................... 109 

Liitteet .......................................................................................................................... 118 

Liite 1. Paikat ........................................................................................................... 118 

Liite 2. Kuvia ........................................................................................................... 119 

 



1 
 

1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimuskysymykset  
 
Tässä tutkielmassa käsittelen muxejen sosiaalista sijaintia sukulaisuuden sekä 

kuulumisen teemojen kautta. Toteutin tutkimuksen kenttätyön El Istmolla, Meksikossa, 

jossa muxet ovat alkuperäiskansa zapoteekkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistö. 

Sosiaalisella sijainnilla tarkoitan tässä tutkielmassa Yuval-Davisia (2006) mukaillen 

yksilön positiota sosiaalisesti tuotetuissa yhteiskunnan kategorioissa, jotka muodostavat 

valtasuhteiden verkoston. Korostan intersektionaalista näkökulmaa sosiaaliseen 

sijaintiin, jossa sosiaaliset kategoriat kuten esimerkiksi luokka, etnisyys, rotu ja sukupuoli 

valtasuhteineen ovat monimutkaisessa yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat yksilön 

kokemuksiin kuulumisesta. Olen valinnut kuulumisen ja sosiaalisen sijainnin teemat 

tämän tutkimuksen aiheeksi identiteetin rinnalle siksi, että ne korostavat kuulumista 

sosiaaliseen verkostoon ja kulttuuriin sekä tuovat esiin sosiaalisten kategorioiden 

valtarakenteet (ks. esim. Anthias 2009 ja Gerharz 2014).  

 

Muxejen sukulaisuutta ja relationaalisuutta tarkastelen huolenpidon, vanhempien roolin 

sekä queer-sukulaisuuden teemojen kautta. Kuulumista ja sosiaalista sijaintia käsittelen 

modernin ja traditionaalisen sekä paikallisen ja globaalin risteyskohdassa, sekä liittyen 

muihin sosiaalisiin kategorioihin, kuten sosio-ekonomiseen luokkaan, zapoteekkiuteen ja 

perheeseen. Analyysin keskiössä on intersektionaalinen näkökulma, joka korostaa 

erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen kategorioiden päällekkäisyyttä ja monitahoisuutta 

sekä monimutkaista vaikutusta toisiinsa. Olen valinnut nämä teemat tutkimukseni 

aiheeksi, sillä vaikka seksuaalisuus ja sukupuoli ovat tärkeitä elementtejä muxejen 

identiteetin ja subjektiivisuuden muodostumiselle, ne ovat vain osa muxejen sosiaalista 

sijaintia määrittävistä tekijöistä. Sukulaisuuden ja relationaalisuuden tarkastelun kautta 

valotan niitä dynamiikoita, joilla muxet liittävät itsensä osaksi perhettä ja yhteisöä sekä 

kuinka perhe ja yhteisö muovaavat muxejen sosiaalista sijaintia. Käsittelen muuttuvan, 

urbanisoituvan sekä globalisoituvan maailman dynamiikkoja suhteessa muxeihin ja 

heidän kuulumisen kokemukseensa liittyen.  
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Tämä tutkielma perustuu Meksikossa Isthmus de Tehuantepecin1 eli ’El Istmon’ alueella 

keväällä 2018 tehtyyn noin kolmen kuukauden mittaiseen etnografiseen kenttätyöhön, 

joka koostuu haastatteluista ja osallistuvasta havainnoinnista 21:n osanottajan kanssa.  

Zapoteekin kielisellä muxe-sanalla viitataan cis- ja trans-sukupuolisiin2 miespuolisiin 

henkilöihin, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu pääosin miehiin (androfilia). 

Muxet voidaan jakaa karkeasti muxe hombreihin (zapoteeksiksi muxe nguiiu) ja muxe 

mujereihin tai muxe vestidoihin (muxe gunaa)3. Oikeastaan kaikki tunnistivat nimitykset 

”muxe hombre” ja ”muxe mujer” tai ”muxe vestida”. Näillä viitataan pääosin muxen 

ulkonäköön; siihen, näyttääkö hän vaatteineen ja tyyleineen enemmän mieheltä (hombre) 

vai naiselta (mujer tai vestida, joka tarkoittaa naisten vaatteisiin pukeutunutta). Muxeihin 

liitettiin lähes aina jonkinlainen feminiinisyys, joka tulee esiin esimerkiksi ilmaisussa, 

vaatetuksessa tai siinä, että on lapsena leikkinyt enemmän tyttöjen kanssa. Yleinen 

mielipide oli, että lapsena omaksuttu tai esiin tullut ’feminiinisyys’ oli keskeisessä 

roolissa muxeutta ja johti myös siihen, että nuoret muxet ryhtyivät auttamaan äitiä 

kotitöissä ja omaksuivat feminiinisen roolin esimerkiksi työelämässä. 

 

Muxeudesta on olemassa lukuisia vaihtelevia määritelmiä ja lähes jokainen kohtaamani 

muxe antoikin siitä oman versionsa. Mirandén mukaan muxe-sanan etymologia ja 

alkuperä ovat epävarmoja (2017, 49). Toisaalta sanan arvellaan kehittyneen mujer-

sanasta (nainen), toisaalta sen ajatellaan johtuneen zapoteekin kielisestä sanasta namuxe’ 

(Pickett 2013, 83, viitattu Mirandé 2017, 49), joka tarkoittaa pelokasta. Joidenkin mukaan 

’pelokkuus’ viittaa siihen, että muxet ovat joutuneet pelkäämään muun muassa väkivaltaa 

ja syrjintää.  

 

Muxeja on tutkittu melko paljon erilaisista näkökulmista. Tämä tutkimus eroaa aiemmista 

eniten muxejen sukupuolen ja seksuaalisuuden tarkasteluun keskittyneistä tutkimuksista, 

sillä keskityn sukulaisuuden, relationaalisuuden ja kuulumisen teemojen tarkasteluun. 

Lisäksi keskityn tutkimuksessani pääosin muxe hombreihin sekä nuorempiin muxeihin, 

’muxe contemporáneoihin’, eli nykyaikaisiin muxeihin, sillä myös heitä ja muxeuden 

 
1 ’Isthmus de Tehuantepec’ eli Tehuantepecin kanssa. Tehuantepecin kannas sijaitsee Oaxacan osavaltion 
etelärannikolla, kapeimmassa kohdassa Meksikonlahden ja Tyynenmeren välillä.  
2 Cis-sukupuolella viitataan henkilöön, joka kokee syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen. Trans- 
sukupuolisuus viittaa sukupuoliristiriitaan, eli ristiriitaan syntymässä määritellyn sukupuolen ja 
sukupuoli-identiteetin välillä (Setan sateenkaarisanasto). 
3 Zapoteekin kielinen sana nguiiu tarkoittaa miestä ja maskuliinisuutta, kun taas gunaa tarkoittaa naista ja 
feminiinisyyttä. (Biyubi-sanakirja) 
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muutosta on tutkittu vähemmän. Muxeuden representaatiot tuovat usein esiin etenkin 

näyttäviin perinteisiin zapoteekkivaatteisiin pukeutuneita muxe vestidoja, mutta muxe 

hombret ovat jääneet tutkimuksissa ja mediarepresentaatioissa enemmän taka-alalle. 

Käsittelen myös muxejen välisiä näkemys- ja mielipide-eroja, sillä ne tuovat esiin 

mielenkiintoisia dynamiikkoja muxejen sosiaalisista suhteista. Niitä ei myöskään ole 

aiemmissa muxetutkimuksissa käsitelty ja muxejen välisten ristiriitojen käsittelyllä 

tuonkin uutta näkökulmaa keskusteluun yhteisön yhtenäisyydestä, sukupolvien eroista 

sekä muxejen (media)representaatioiden vaikutuksesta muxejen omiin mielipiteisiin.  

 

Pääasiallinen tutkimuskysymykseni tässä tutkielmassa on ”Millainen on El Istmon muxe 

hombrejen sosiaalinen sijainti?”. Tämän tutkielman on tarkoitus käsitellä erilaisia 

sosiaalisen sijainnin teemoja, joita ovat muxejen tapauksessa  sukupuolen ja 

seksuaalisuuden lisäksi etnisyys ja rotu (zapoteekkius, alkuperäiskansaidentiteetti), 

luokka (vahvasti sidoksissa alkuperäiskansaidentiteettiin sekä koulutukseen ja 

ammattiin), koulutustausta ja ammatti (valkokaulustyöt, ”perinteiset työt” kuten kokin, 

koristeidentekijän tai kirjojan ammatti, prostituutio), perhekäsitykset (relationaalisuus ja 

individualismi sen länsimaisena ’vastineena’), ikä sekä sukupolvi sekä perinteisyyden ja 

modernisuuden sekä paikallisuuden ja globaaliuden risteyskohta. Muxeja, kuten useita 

muitakin seksuaalivähemmistöjä, on tutkittu paljon nimenomaan seksuaalisuuden ja 

sukupuolen teemojen kautta, mutta tässä tutkielmassa haluan korostaa intersektionaalista 

näkökulmaa sosiaaliseen sijaintiin, sillä näkökulma korostaa valtarakenteita sekä muiden 

muossa etnisyyden, luokan ja iän vaikutusta sosiaaliseen sijaintiin.  

Alakysymyksiä tässä tutkielmassa ovat ”Millaista on muxejen sukulaisuus ja minkälaisia 

vaikutuksia sukulaisuudella on muxejen sosiaaliseen sijaintiin?” ja ”Millaista spatiaalista 

ja sosiaalista kuulumista muxet kokevat?” sekä ”Miten globaali ja paikallinen sekä 

moderni ja traditionaalinen vaikuttavat muxejen kokemukseen kuulumisesta, 

sukupuolesta, seksuaalisuudesta sekä sukulaisuudesta?”. Näillä kysymyksillä haluan 

tarkentaa muxejen sosiaalista sijaintia niin perheen kuin yhteisönkin sisällä ja osoittaa 

sosiaalisen sijannin dynaamisuus ja jatkuva muutos. Sosiaalisen hyväksynnän ja 

kuulumisen sekä syrjinnän ja ei-kuulumisen teemat liittyvät läheisesti näihin 

kysymyksiin, ja ne valottavat tehokkaasti muxe homrejen sosiaalista sijaintia ja 

ristiriitaisten käsitysten samanaikaista vaikutusta siihen.  
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1.2 Aukko tutkimuskentässä ja tutkielman kulku 
 
Muxejen tutkimuksessa on tunnuttu keskittyvän ’etnokartografiseen’ kuvaamiseen, jossa 

sukupuolen ja seksuaalisuuden teemat ovat nousseet keskeisimmiksi.4 Teemat ovat 

kieltämättä keskeisiä, mutta tässä tutkielmassa halusin tuoda esiin myös toisenlaisen 

näkökulman siitä, kuinka seksuaalisuus ja sukupuoli ovat myös läheisesti riippuvaisia 

muista sosiaalisista kategorioista kuten sukulaisuudesta, luokasta, etnisyydestä sekä 

paikallisen ja globaalin dynamiikoista. Lisäksi muxejen sukulaisuuden tarkastelu 

osallistuu keskusteluun queer-sukulaisuudesta ja nostaa esiin ei-länsimaisen esimerkin 

siitä. Queer-sukulaisuutta on paljon tutkittu länsimaissa (ks. esim. Weston 1991), ja tässä 

tutkielmassa osoitan, kuinka ei-länsimainen näkökulma queer-sukulaisuudesta korostaa 

perheen ’valinnan’ mahdottomuutta. Lisäksi tutkimuksessani on keskeistä sen 

intersektionaalinen näkökulma sosiaaliseen sijaintiin ja sukulaisuuden tarkasteluun. 

Tutkimuskysymysteni ja intersektionaalisen lähestymistavan myötä haluan tällä 

tutkielmalla osoittaa, että muxejen elämä ei ole yksinkertaista tai typistettävissä 

ainoastaan heidän sukupuoleensa tai seksuaalivähemmistön asemaan, vaan heihin 

vaikuttavat sosiaalisen sijainnin dynaamiikat, jotka tekevät todellisuudesta sekavaa, 

ristiriitaista ja monimutkaista ja juuri siksi niin mielenkiintoista ja elämisen sekä 

tutkimuksen arvoista. 

 
Tutkielman kulku  
 
Olen esitellyt lyhyesti tämän tutkielman aiheen, tutkimuskysymykset ja teoreettisen 

viitekehyksen suuret linjat. Seuraavaksi jatkan kappaleeseen kaksi, jossa esittelen 

tutkimuksen teoreettisen taustan ja sijoittumisen antropologisen tutkimuksen kentälle.  

 

Kappaleessa kolme esittelen tutkimuksen kenttätyötä sekä aineistoa. Keskityn 

kuvailemaan kenttätyötä, aineiston keruuta ja menetelmiä ja pohtimaan tutkimuksen 

eettisiä näkökulmia. Lisäksi perehdyn tutkimuksen etiikkaan ja intersektionaaliseen 

lähestymistapaan. 

 

Kappaleessa neljä käsittelen sukupuolen ja seksuaalisuuden muotoutumista ja 

tutkimusperinteitä El Istmolla. Kappale toimii kontekstin omaisena tälle tutkimukselle. 

 
4 Samankaltaisia huomioita seksuaalivähemmistöjen kuvauksesta ovat tehneet myös Boellstorff (2004, 
160) ja Weston (1993, 340). 



5 
 

Syvennyn kappaleessa tarkastelemaan niitä kiistoja, joita Meksikossa ja El Istmolla on 

käyty esimerkiksi maskuliinisuudesta ja machismista ja homoseksuaalisuudesta. Koen 

tärkeäksi käsitellä näitä aiheita tuodakseni esiin teemojen monitahoisuutta ja vaikutusta 

muxejen elämään ja sosiaaliseen sijaintiin. Kappaleessa käsittelen sukupuolta, jonka näen 

Collieria ja Yanagisakoa (1987) sekä Carstenia (2004) mukaillen olevan yhdessä 

sukulaisuuden kanssa rakentunutta. Toisaalta näen sukupuolen ja sukulaisuuden olevan 

sidoksissa myös muihin sosiaalisiin kategorioihin. Käsittelen lyhyesti myös valintojani 

rajata tämän tutkimuksen aihetta ja esittelen lyhyesti keskustelut uskonnon ja Meksikon 

valtion vaikutuksesta muxejen sosiaaliseen sijaintiin. Lisäksi tarkastelen aiemmin 

muxeista tehtyjä tutkimuksia. 

 

Kappaleessa viisi siirryn tarkastelemaan sukulaisuutta muxejen näkökulmasta. 

Tarkastelen muxeja perheessä ja muxejen sukulaisuutta huolenpitoon (esim. Borneman 

1997), vastavuoroisuuteen, yhteisyyteen (Sahlins 2011a, 2011b, 2013) ja sukulaisuuden 

ristiriitaisuuteen (esim. Carsten 2000, 2004, 2013; Peletz 2001; Lambek 2011) liittyen 

sekä vanhempien ja kodin roolia muxen elämässä. Myös queer-sukulaisuus on keskeinen 

teema tässä kappaleessa. Tarkoituksenani on tuoda esiin muxejen käsitykset 

relationaalisuudesta suhteessa länsimaisiin individualistisiin käsityksiin itsestä. 

Kappaleessa viisi keskityn erityisesti vanhempien muxe hombrejen tarkasteluun. 

Kappaleessa käsittelen myös kuulumista ja sosiaalista sijaintia suhteessa perheeseen ja 

muxejen asemaan perheessä, jota jatkan myös kappaleessa kuusi. 

 

Kappaleessa kuusi siirryn tarkastelemaan muxejen kuulumista ja sosiaalista sijaintia 

spatiaalisen sekä sosiaalisen kuulumisen kautta. Teoreettisena viitekehyksenä käytän 

kuulumisen (esim. Yuval-Davis 2006 ja Anthias 2009) sekä bifokaalisuuden (Besnier 

2011) käsitteitä. Tarkastelen muxejen sukupolvien vaihdosta sekä globalisaation ja 

paikallisuuden suhdetta muxejen elämässä. Tuon esiin keskusteluja identiteetistä, 

globalisaatiosta ja kuulumisesta. Käsittelen muxeutta poliittisena ja kulttuurisena 

identiteettinä ja neuvotteluna kuulumisesta paikallisen ja globaalin sekä traditionaalisen 

ja modernin välimaastoon. Kappaleessa kuusi keskityn erityisesti nuorempien, muxe 

contemporáneoiden tarkasteluun.  

 

Lopuksi kappaleessa seitsemän esitän tutkielman johtopäätelmät perustuen esittelemääni 

aineistoon sekä sen analyysiin.  
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2 Sukulaisuus, relationaalisuus, kuuluminen ja globalisaatio 
antropologiassa  
 
2.1 Sukulaisuus ja relationaalisuus antropologiassa  
 
Muxeja on tutkittu paljon seksuaalisuuden ja sukupuolen kontekstissa, ja aiemmat 

tutkimukset nivoutuvat laajalti keskusteluun maskuliinisesta identiteetistä, 

seksuaalivähemmistöjen asemasta ja seksuaalisen elämän kategorisoinnista (activo-

pasivo jako) sekä sukupuolten välisestä tasa-arvosta (käsittelen aiempia muxetutkimuksia 

tarkemmin kappaleessa 4.1). Nämä teemat saivat minut alun perin kiinnostumaan 

aiheesta. Huomasin kuitenkin, että ainoastaan näiden teemojen puitteissa muxejen elämä 

näyttäytyy melko kapeana ja yksipuolisena eivätkä ne ole yksinään riittäviä teemoja 

keräämäni aineiston käsittelemiseen. Siksi päädyinkin tässä tutkimuksessa 

tarkastelemaan muxeja lisäksi sukulaisuuden, relationaalisuuden sekä kuulumisen 

näkökulmista. Sukulaisuussuhteet olivat muxeille (ja yleisemmin myös zapoteekeille) 

tärkeitä, ja ne nousivat esiin jatkuvasti keskusteluissa, haastatteluissa ja muxejen 

tekemisissä, mutta sukulaisuuteen liitettiin myös paljon ristiriitaisia tunteita ja oman 

perheen perustamista useimmat eivät pitäneet mahdollisena. Synnyinperheen suhteen 

muxe hombret vaikuttivat olevan vahvasti relationaalisia, mutta myös sukupuolen ja 

seksuaalisuuden vaikutus sukulaisuussuhteisiin on merkittävä ja liittyy osin myös 

perheestä etääntymiseen. Collieria ja Yanagisakoa (1987) mukaillen sukupuoli ja 

sukulaisuus toimivat ja rakentuvat yhdessä, eivätkä ne ole muusta sosiaalisesta 

todellisuudesta irrallaan olevia osia, vaan vahvasti liitoksissa valtaan, politiikkaan, 

kansalliseen ja globaaliin mittakaavaan, arvoihin, normeihin ja identiteettiin. Queer-

sukulaisuuden ja sukulaisuuden ristiriitaisuudet ovat myös keskeinen osa muxejen 

relationaalisuudessa ja korostavat kipuja perheeseen ja yhteisöön kuulumisesta ja ulos 

jäämisestä tai etääntymisestä.  

 

Aiempi kirjallisuus muxeista keskittyy lähinnä muxejen elämän kuvailuun sukupuolen ja 

seksuaalisuuden kautta, asettaa heidät yhteiskunnassa suhteessa miehiin ja naisiin, ja 

käsittelee paljon muxeuden ”positiivisia” puolia, viemättä keskustelua kovin paljon 

pidemmälle. Boellstroffia ja Westonia mukaillen koen, että kuten monissa sukupuolta ja 

seksuaalivähemmistöjä käsittelevissä tutkimuksissa lähestymistapa muxejen tapauksessa 

on ollut ’etnokartografinen”, eli heitä on käsitelty dokumentaarisesti ja etnografisesti, 

mutta teoreettisen viitekehyksen soveltaminen on jäänyt vähemmälle (Boellstorff 2004, 
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160; Weston 1993, 340). Siksi tässä tutkielmassa tarkastelenkin muxejen suhteita heidän 

omiin perheisiinsä ja sukuihinsa, uuden sukulaisuuden ja queer-sukulaisuuden teemoja 

sekä sosiaalista sijaintia, joka muodostuu intersektionaalisesti eli riippuen useammista 

sosiaalisista valtarakenteista. Muxeus ei liity ainoastaan alkuperäiskansaidentiteettiin tai 

kansalliseen identiteettiin, vaan se sisältää viitteitä globaaleihin keskusteluihin LGBTQ+ 

yhteisön oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan yhteiskuntaansa.  

 

Sahlinsin (2011a, 2011b, 2013) mukaan sukulaisuuden ydin liittyy ihmisten yhteisyyteen, 

ja kykyyn elää toistensa elämää ja osallistua siihen. Sahlinsin ote sukulaisuuden 

tarkasteluun on relationaalinen, jonka myötä näen muxet osana laajempaa sosiaalista 

verkostoa. Relationaalisuudella tarkoitan tässä tutkielmassa ihmisten suhdetta toisiin ja 

oman identiteetin ja subjektiuden muodostumista suhteessa toisiin. Stasch (2009) on 

tutkinut relationaalisuutta Korowaiden parissa ja kirjoittaa, että “henkilö on suhteensa 

tiettyihin toisiin: henkilö diskurssin aiheena on ympäröity sukulaisten periferialla” (2009, 

132). Staschin tutkimuksen mukaan suhde sukulaisiin on muodostaa henkilön. Stasch 

myös näkee relationaalisuuden yksilön linkityksenä toisiin sekä kuulumisena sukuun. 

Staschia mukaillen, sen lisäksi, että muxet ovat muxeja, he ovat myös esimerkiksi 

perheenjäseniä ja mukana yhteiskunnan sosiaalisessa kanssakäymisessä. Käsittelen 

muxejen sukulaisuutta ja sen ristiriitaisuuksia queer-sukulaisuuden teemojen avulla, sekä 

sukulaisuutta pikemmin käytäntönä kuin essenssinä. Mitä muxeus tai homoseksuaalisuus 

merkitsevät perheelle ja sukulaisuudelle? Millaista on muxejen kuuluminen ja ei-

kuuluminen perheeseen? Minkälaisia käytäntöjä muxejen sukulaisuuteen kuuluu?  

 

Sukulaisuus on perustava ongelma queer-tutkimuksessa. Heteroseksuaalisen 

sukulaisuuden mallintaminen näkyy myös queer-sukulaisuudessa ja voidaankin kysyä, 

ovatko queer-sukulaisuus ja siten myös muxejen sukulaisuus riippuvaisia 

heteroseksuaalisten sosiaalisten suhteiden toistamisesta tai matkimisesta (vanhemmat, 

lapset, sisarukset, sisarusten lapset jne.). Esimerkiksi Boellstorff käyttää warioiden – 

indonesialainen ’male-femininity’ - yhteydessä termiä ’playback’, jonka hän viittaa 

sijoittuvan autenttisen ja epäautenttisen välimaastoon (2004, 173). Playbackissa jotakin 

asiaa toistetaan ja matkitaan ja se liittyy vahvasti performatiivisuuden käsitteeseen. 

Esimerkiksi warioiden feminiinisyys on feminiinisyyden ’playback’ ja performanssi, 

joka kuitenkin tuo feminiinisyyteen uuden vivahteen. Nähdäkseni niin warioiden 

feminiinisyyden playbackissa sekä queer-sukulaisuudessa on kyse jonkin toisen asian 
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mallintamisessa ja keskusteluun kytkeytyvät autenttisuuden, luonnollisuuden, aidon, 

synnynnäisen ja vastaavasti kopioimisen, matkimisen, epäautenttisuuden ja jopa 

epäaitouden teemat. Warioiden tapauksessa tätä on feminiinisyyden ’toistaminen’, ja 

muxejen sukulaisuuden tapauksessa heteroseksuaalisen sukulaisuuden ’toistaminen’. 

Siksi käsittelenkin sukulaisuutta laajemmassa skaalassa, uuden sukulaisuuden teemoin, 

jotka eivät ole sitoutuneita ainoastaan heteroseksuaalisuuteen. Uudet sukulaisuuden 

tutkimukset puoltavat sitä, että sukulaisuudessa ei ole kyse ainoastaan lisääntymisestä ja 

uusien allianssien tai liittojen tai sosiaalisten suhteiden luomisesta, vaan myös muista 

tekijöistä, kuten rakkaudesta, solidaarisuudesta (Schneider 1980 [1968]), huolenpidosta 

(Borneman 1997), yhteisyydestä, osallistumisesta (Sahlins 2011a, 2011b, 2013), 

tekemisestä (Carsten 2013) tai yksinkertaisesti relationaalisuudesta (Stasch 2009, 

Strathern 2014). Sukulaisuutta tuottavia käytäntöjä on muitakin kuin lisääntyminen ja 

heteroseksuaalinen avioliitto, jolloin myös homoseksuaalisen sukulaisuuden voidaan 

myös nähdä esimerkiksi tuottavan uusia sosiaalisia suhteita. 

 

Perinteisessä sukulaisuuden tutkimuksessa sukulaisuuden voidaan nähdä muodostuvan 

ihmisten suhteista, jotka perustuvat biologiaan ja verisukulaisuuteen tai avioliittoon 

(esimerkiksi Stone 2006). Sukulaisuutta syntyy siis joko periytymisen kautta tai avioliiton 

solmimisen kautta. Sukulaisuuden tutkimus antropologiassa on kuitenkin laajentunut 

tutkimaan sukulaisuutta lisäksi käytäntönä, kuten rakkautena tai huolenpitona. Lisäksi 

esimerkiksi Weston (1991) on tutkinut queer-sukulaisuutta ja korostanut valintaa 

sukulaisuuden luomisessa. Muxejen tapauksessa Westonin näkemys sukulaisten 

’valinnasta’ ei kuitenkaan ole paikkansa pitävä, kuten osoitan kappaleessa viisi, mutta se 

asettuu mielenkiintoiseen dialogiin queer-sukulaisuudesta ei-länsimaisessa kontekstissa. 

Uuden sukulaisuuden tutkimukset ovat nostaneet esiin esimerkiksi seuraavanlaisia 

kysymyksiä: Onko sukulaisuus välttämättä sidoksissa heteroseksuaalisuuteen? 

Perustuuko sukulaisuus ainoastaan biogeneettisyyteen? Onko sukulaisuudella 

kategoriana tai tutkimuskohteena oikeastaan mitään annettavaa? 

David Schneider vaikutti merkittävästi antropologisen sukupuolentutkimuksen suuntaan 

1960-luvulla (esimerkiksi Carsten 2004, 18). Schneiderin mukaan sukulaisuus on 

itseasiassa kulttuurinen systeemi, eli systeemi, joka koostuu symboleista (1980 [1968], 

1). Biologisena sukulaisuutena näkemämme järjestelmä on pikemminkin symboli tälle 

kulttuuriselle systeemille. Schneider erotti biogeneettisen ja aineeseen (substance) 

perustuvan sukulaisuuden käytösmalliin perustuvasta (code of conduct) sukulaisuudesta 
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tutkimuksessaan amerikkalaisesta sukulaisuudesta (1980, 91). Schneider kuvasi myös 

rakkautta tai kestävää, diffuusia solidaarisuutta (enduring, diffuse solidarity), joka liittyy 

vahvasti sukulaisuussuhteisiin ja yhdistää biogeneettisyyteen ja käytökseen perustuvat 

sukulaisuuden alueet. Schneiderilainen käsitys sukulaisuudesta kulttuurisena symbolina 

toi keskusteluun biogeneettisyyden rinnalle toisenlaisen tutkimuskohteen. Schneiderin 

väite siitä, ettei sukulaisuutta ’ole olemassa’ keskeytti antropologisen sukulaisuuden 

tutkimuksen, kunnes uuden sukulaisuuden tutkijat alkoivat keskittyä sukulaisuuden 

tarkasteluun toimintana ja tekemisenä (kinship as doing, Carsten 2013) ja olemisen 

vastavuoroisuutena (mutuality of being, Sahlins 2011a, 2011b, 2013). Myös ei-

heteroseksuaalisen sukulaisuuden tutkimus perustuu Schneiderin perintöön (esim. 

Weston 1991). Sukulaisuuden käsittäminen toiminnallisena tai käytäntönä mahdollistaa 

sukulaisuuden tarkastelun kulttuurisena ja sosiaalisena kategoriana, jota voidaan käsitellä 

siten institutionaalisena pikemmin kuin ennalta määrättyjen biologisten ”faktojen” 

pohjalta määräytyvänä. Myös ’perinteisen sukulaisuuden’ ja ’biologian’ käsittely ovat 

uuden sukulaisuuden teorioiden lisäksi keskeisiä osia muxejen sukulaisuuden 

tutkimuksessa. Osin homoseksuaalinen tai queer-sukulaisuus myös mallintavat 

heteroseksuaalisen sukulaisuuden malleja, ja avioliiton ja sukualaisuuden mallit ovat 

tietyssä mielessä oletettujen biologisten faktojen ”matkimista”. Esimerkiksi Lewin 

huomauttaa tutkimuksessaan lesboäitien perheissä, että heille ’sukulaisuus’ korostikin 

juuri niitä puolia, jonka tutkimuksen osallistujat näkivät biologiana (2016, 600). Myös 

muxeille ’verisukulaisuus’ oli usein tärkein sukulaisuutta merkitsevä tekijä, vaikka 

verisukulaisuus sisälsikin vahvasti myös toiminnallisuutta ja käytäntöjä. 

Collier ja Yanagisako (1987, 31) näkevät perheen pikemmin sosiaalisina suhteina kuin 

biologiaan perustuvana yksikkönä. He argumentoivat myös sukulaisuuden ja sukupuolen 

rakentuneen yhdessä ja niiden olevan toisistaan irrottamattomissa olevia kulttuurisia 

alueita. Muxejen käsitetään joissakin yhteyksissä olevan niin sanottu ”kolmas 

sukupuoli”5, ja myös siksi sukulaisuuden käsittely yhdessä sukupuolen kanssa on tärkeää. 

Muxejen kasvaessa Juchitánissa ja sen sukulaisuus- ja sukupuolijärjestelmässä heidän 

sukupuolensa ja seksuaalisuutensa ovat muokanneet käsityksiä sukulaisuudesta, mutta 

sukulaisuuskäsitykset ovat myös muovanneet heidän sukupuolensa muodostumista. Tästä 

 
5 Kolmas sukupuoli -termiä on kritisoitu paljon muun muassa sen epämääräisyyden ja binäärimalliin 
perustuvan luonteessa vuoksi (esim. Boellstorff 2004, 161 ja Bacigalupo 2004), enkä siksi käytäkään sitä 
tässä tutkielmassa viittaamaan muxeihin, muuten kuin esimerkkinä siitä, miten muxeja on toisissa 
yhteyksissä luonnehdittu. 
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esimerkkinä on äidin rooli muxeksi tulemisessa ja kasvamisessa ja sukupuolen 

rakentumisessa. Käsittelen näitä teemoja tarkemmin kappaleessa 5.2. Collierin ja 

Yanagisakon mukaan Schneiderin sukulaisuuden kulttuurinen analyysi mahdollisti 

sukulaisuuden tutkimuksen suhteessa myös muihin kulttuurisiin alueisiin, kuten 

uskontoon, kansallisuuteen, etnisyyteen, sosiaaliseen luokkaan ja persoonan konseptiin. 

Se myös osoitti, ettei sukulaisuus ole toisista kulttuurisista alueista irrallaan tai 

riippumattomissa oleva kokonaisuus, vaan irrottamaton osa niitä (1987, 6). Näiden 

kulttuurin osa-alueiden merkitys sukulaisuudelle noussut esiin muun muassa 

feminististen antropologien myötä (Collier ja Yanagisako 1987, 3-4). Muxejen 

tapauksessa laaja osa toimijuutta, sosiaalisia suhteita, etnisyyttä ja muita teemoja jäisi 

käsittelemättä, jos heitä tarkasteltaisiin ainoastaan reproduktiivisina tai ei-

reproduktiivisina osasina sukulaisuutta. Myös Staschin (2009) ja Strathernin (2014) 

käsitykset relationaalisuudesta ja suhteiden keskeisyydestä sosiaaliselle ja kulttuuriselle 

elämälle ovat muxejen sukulaisuutta valottavia. Strathern kirjoittaa: ”suhteet ja yhteydet 

hallitsevat antropologista keskustelua yleisesti, mutta yrittäessään ilmaista sukulaisuuden 

erityisyyttä antropologit viipyvät suhteissa sosiaalista elämää määrittävänä voimana. 

Sukulaisuuden ajatus, voimme päätellä, aiheuttaa kulttuurisen järjestyksen” (2014, 46). 

Tästä syystä käsittelenkin ensin muxejen sukulaisuutta ja sukulaisuussuhteiden 

merkitystä sosiaaliselle sijainnille ja siirryn sitten tarkastelemaan sosiaalista lokaatiota ja 

kuulumista yhteiskunnan mittakaavassa. Perheen ja suvun relationaalisuus ja muxejen 

relationaalisuus ovat keskeisessä asemassa muxejen sosiaalisen sijannin 

muodostumisessa. Strathernia mukaillen sukulaisuussuhteidenkin ytimessä ovat yhteys 

ja ero, kuuluminen ja ei-kuuluminen ja se, miten ihmiset tätä dynamiikkaa käsittävät 

(2014, 48). 

Sahlins (2011, 2011b) halusi antaa sukulaisuudesta käytäntönä universaalin määritelmän, 

jonka mukaan sukulaisuus on olemisen yhteisyyttä tai vastavuoroisuutta (mutuality of 

being). Sahlins kirjoittaa: 

“-- kyseessä olevan sukulaisuuden idea on ‘olemisen yhteisyys’: ihmiset, jotka ovat 

olennaisia toistensa olemassaololle – eli siten ‘vastavuoroisia henkilöitä’, ‘elämä 

itsessään’, ‘intersubjektiivista kuulumista’. Väitän, että ‘olemisen yhteisyys’ kattaa 

etnografisesti dokumentoidut moninaiset tavat, joilla sukulaisuus on paikallisesti 

muodostunutta lisääntymisen kautta, sosiaalisesti muodostumalla tai jollakin näiden 

yhdistelmällä.” (2011a, 2-3). 
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Sahlinsin mukaan sukulaisuus on sitä, että ihmiset ovat olennaisia osasia toinen toistensa 

olemassaololle, ja sukulaisuutta syntyy niin lisääntymisen kuin sosiaalisen rakentumisen 

kautta. Sahlinsin näkökulmassa korostuu yhteisyys, jossa sukulaisuutta on osallistuminen 

toisten elämään. Tulkitsen Sahlinsin ajatuksia toisten elämään osallistumisesta ja ”toisten 

elämien elämisestä ja kuolemien kuolemista” siten, että sukulaisen elämään osallistutaan 

ja se liikuttaa toisia sukulaisia jollakin tasolla. Rituaalisina esimerkkeinä voidaan pitää 

esimerkiksi syntymäpäiville, häihin ja hautajaisiin osallistumista. Sahlinsin mukaan 

sukulaisuudessa – ”siellä missä oleminen on yhteistä, kokemus on myös enemmän kuin 

yksilöllistä” (2011a, 3) – toisen ilo ja kärsimys jaetaan yhteisessä olemisessa. Keskeistä 

Sahlinsin näkökulmassa on, ettei sukulaisuutta synny ainoastaan lisääntymisen kautta 

(vaikka se voi perustua myös siihen), vaan myös sosiaalisesti muodostumalla. Sahlinsin 

näkemys on relationaalinen, jossa suhteet toisiin muodostavat myös yksilöä itseään. 

Toisalta Sahlinsia on myös kritisoitu teorian laveudesta ja inklusiivisuudesta (Carsten 

2013) ja keskittymisestä ainoastaan sukulaisuuden positiivisin puoliin, unohtaen 

sukulaisuuden ristiriitaisuudet (ibid., s. 246). Carstenin mukaan Sahlinsin inklusiivinen 

näkemys sukulaisuudesta eroaa aiemmista länsimaisista sukulaisuuden tutkimuksista, 

joissa sukulaisuutta on verrattu ei-sukulaisuuteen, eli sitä mitä sukulaisuus on, siihen mitä 

se ei ole. Tällöin biologialla on ollut keskustelussa erityinen asema. Carsten kirjoittaa 

”mitä enemmän dikotomian yrittää ohittaa, sitä enemmän sitä päätyy toistamaan” (2013, 

249).  Lisäksi esimerkiksi Gribaldo (2016) kritisoi Sahlinsia tämän antamasta vähäisestä 

huomiosta valtasuhteille ja sukupuolelle keskeisenä ulottuvuutena sukulaisuudelle.  

Carsten jatkaa Yanagisakon ja Collierin aloittamaa keskustelua, ja tuo esiin näkökulman, 

jonka mukaan ””sukupuoli” (gender), ”sukulaisuus” (kinship) ja ”persoona” (person) 

ovat kaikki erilaisia tapoja tarkastella yhteneväistä ongelmien joukkoa” (2004, 81). Siksi 

ne ovat yhteisenä temaattisena joukkona hedelmällinen lähtökohta tutkimukselle. Tässä 

tutkimuksessa käsittelenkin muxejen sukupuolta sukulaisuuden kontekstissa, jossa 

Carstenin mukaan on se etu, että ”se tuo relationaalisuuden ja dynaamisuuden uudelleen 

teorian piiriin, joka muuten on taipuvainen jumiutumaan melko abstrakteihin ja 

staattisiin vastakohtaisuuksiin” (Carsten 2004, 82). Koenkin, että jotkin muxeista tehdyt 

tutkimukset juuttuvat tällaisiin vastakohtaisuuksiin pääsemättä juurikaan etenemään 

teorian piiriin. Intersektionaalista näkökulmaa korostaen sukulaisuuden ja sukupuolen 

yhteinen sosiaalinen rakentuminen ovatkin keskeisiä teemoja tässä tutkimuksessa 

yhdessä muiden sosiaalisten kategorioiden sosiaalisen rakentumisen kanssa.  
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2.2 Kuuluminen, identiteetti ja globalisaatio antropologiassa 
 

Tässä tutkielmassa käsittelen kuulumista (engl. belonging) suhteessa erilaisiin 

sosiaalisiin sijainteihin ja kategorioihin, jotka ovat päällekkäisiä, yhteen kietoutuneita ja 

joustavia. Edellisessä kappaleessa käsittelin relationaalisuutta ja sukupuolen ja 

sukulaisuuden rakentumista tiiviissä suhteessa toisiinsa. Intersektionaalinen 

lähestymistapa kuulumiseen liittää tähän keskusteluun myös muut sosiaaliset 

’kategoriat’. Käsittelen kuulumiseen ja sosiaalisiin sijainteihin vaikuttavia valtarakenteita 

sekä kuulumisen joustavuutta ja jatkuvaa muutosta. Käytän kuulumista analyyttisenä 

välineenä identiteetin ohella valottaakseni muxe hombrejen sosiaalisen sijainnin 

muodostumista ja paikallisen ja globaalin kuulumisen risteyskohtia. Kuulumista 

käsitellään sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa usein yhdessä kansalaisuuden ja 

nationalismin teemojen kanssa (ks. esim. Yuval-Davis 2006, Christensen 2009, Fenster 

2004), mutta keskityn tässä tarkastelemaan ’transpaikallisia positionaalisuutta’ (Anthias, 

2009), joka ylittää kansalaisuuksien ja valtiorajojen rajoitteet yhteisöjen 

ymmärtämisessä. ”Transpaikallinen positionaalisuus on rakentunut vuorovaikutuksesta 

eri sijaintien välillä liittyen sukupuoleen, etnisyyteen, rotuun ja luokkaan (muiden 

muassa) ja niiden toisinaan ristiriitaisiin vaikutuksiin” (Anthias 2009, 15, kursiivi 

alkuperäinen.). Myös Besnierin (2011) bifokaalisuuden käsite on hyödyllinen 

teoreettinen viitekehys tarkastelemaan muxe hombrejen kuulumista. Besnier on käsittelyt 

bifokaalisuuden käsitettä tutkimuksessaan Tongalla. Hän pitää globalisaatiota 

modernisuuden ”kaksosena” ja bifokaalisuudella hän viittaa modernin ja traditionaaliseen 

yhteyteen ja niiden kahtiajaon keinotekoisuuteen, sillä molemmat vaikuttavat toisiinsa ja 

rakentavat toisiaan (ibid.). Muxehin liittyen erityisesti traditionaalisen ja 

alkuperäiskansanäkökulman yhteys globaaliin LGBTQ+ -liikkeeseen rakentaa muxejen 

sosiaalista sijaintia paikallisen ja globaalin sekä traditionaalisen ja modernin 

risteyskohdassa.  

 

Kuulumisen käsitteen eroavaisuutta identiteetin käsitteestä on kyseenalaistettu. Pidän 

kuitenkin Anthiasta mukaillen käsitteiden erottamista hedelmällisenä lähtökohtana 

kuulumisen tarkastelulle: ”Identiteetti käsittää yksilölliset ja kollektiiviset narratiivit 

itsestä ja toisista, esittämisen ja lokeroinnin, myytit alkuperästä ja myytit kohtalosta 

sisältäen niihin liittyvät strategiat ja identifikaatiot. Kuuluminen taas keskittyy enemmän 

sosiaaliseen verkostoon kuulumisen kokemukseen ja niihin tapoihin, joilla sosiaalisia 
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siteitä ja liitoksia manifestoidaan inkluusion käytännöissä, kokemuksissa ja tunteissa” 

(2009, 8). Myös Gerharz on korostanut kuulumisen konseptin etuja muun muassa siksi, 

että ”se korostaa inkluusion ja ekskluusion relationaalisia ulottuvuuksia ja välttää 

identiteetin konseptin sisältämät ’pakkomielteet’” (2014, 554). Nimenomaan 

päällekkäiset ja toisiinsa suhteessa olevat kuulumisen ja ei-kuulumisen ulottuvuudet 

tuovat keskusteluun vahvasti intersektionaalisuuden näkökulman, jossa valtasuhteilla on 

keskeinen rooli.  Kuuluminen ja ei-kuuluminen ovatkin jatkuvassa muutoksessa ja 

sosiaalisesti jatkuvasti tuotettuja, jotka korostavat muutosta suhteessa pysyväisemmäksi 

käsitettyyn identiteetin käsitteeseen.  

 
Tarkastellessani kuulumista muxejen kontekstissa, käytän apuna kolmea analyysin tasoa, 

joista kuuluminen Yuval-Davisin (2006) mukaan muodostuu. Nämä tasot ovat 

sosiaalinen sijainti, yksilön identifikaatiot ja emotionaaliset siteet eri kollektiiveihin ja 

ryhmittymiin sekä eettiset ja poliittiset arvojärjestelmät, joiden avulla ihmiset arvioivat 

omaansa ja toisten kuulumista (Yuval-Davis 2006, 199). Sosiaalinen sijainti viittaa 

sosiaalisiin ja taloudellisiin kategorioihin, jotka sisältävät käsitykset vallasta ja sen 

muodoista. Yuval-Davis erottaa sosiaalisesta sijainnista yksilöiden identifikaatiot ja 

emotionaaliset siteet eri yhteisöihin. Lisäksi erillisiä näistä ovat ne tarinat ja käsitykset 

itsestä, jotka eivät liity erityisesti ryhmittymiin identifioitumiseen (identiteetti). Eettisillä 

ja poliittisilla arvojärjestelmillä Yuval-Davis viittaa niihin mekanismeihin, joilla ihmiset 

arvioivat itsensä ja toistensa sosiaalista sijaintia sekä omaa identifikaatiotaan, eli sitä, 

miten kahta aiempaa tasoa arvostetaan ja haastetaan. Bourdieun (1979) habituksen 

tematiikka viittaa samankaltaisiin mekanismeihin, joilla ihmiset käsittävät toistensa 

sosiaalisesti tuotettua olemusta, josta vedetään johtopäätöksiä toisten ihmisten 

ominaisuuksista. Sosiaalinen sijainti ei habituksen tapaan välttämättä ole yhtä ulkoinen 

tai näkyvä attribuutti, mutta yhtä lailla muodostuu samojen valtasuhteiden akseleilla. 

Tämä vaikuttaa olevan myös lähellä identiteettipolitiikkaa, jossa tietyt ominaisuudet 

nähdään arvokkaampina kuin toiset, myös muxejen tapauksessa. 

Yuval-Davisin käsitteistä erityisesti sosiaalinen sijainti intersektionaalisesti tarkasteltuna 

on erityisen hyödyllinen analyysin taso muxe hombreja tarkastellessa, sillä se korostaa 

valtasuhteiden olemassaoloa sosiaalisen sijainnin kategorioissa, sekä eri kategorioiden 

päällekkäisyyksiä ja risteävyyksiä. Yuval-Davis määrittelee erilaiset kategoriat kuten 

sukupuolen, rodun, luokan, kansallisuuden tai ikäryhmän sosiaalisiksi ja taloudellisiksi 

sijainneiksi, jotka sijaitsevat yhteiskunnan valtasuhteiden verkostossa suhteessa toisiinsa, 
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jotka ovat jatkuvassa muutoksessa ja joita tuotetaan sosiaalisesti. Sosiaaliset sijainnit 

muodostuvat eri kohdissa valta-akselilla, vaikka Yuval-Davis huomauttaakin näiden 

sijaintien olevan myös vahvasti sekoittuneita muihin, eivätkä ”sosiaaliset sijainnit, 

kuitenkaan, edes vakaimmassa muodossaan ole koskaan rakentuneet yhden erilaisuuden 

valta-akselin myötäisesti” (2006, 200). Tämän monimuotoisuuden ja valtarakenteiden 

verkostomaisuuden vuoksi korostan Yuval-Davisia mukaillen intersektionaalista 

lähestymistapaa sosiaaliseen sijaintiin. Myös muxejen tapauksessa tämä on tärkeää, ja 

osin muxeja onkin ehkä käsitelty pitkälti nimenomaan sukupuolen sekä seksuaalisuuden 

kautta, vaikka myös monet sosiaaliset sijainnit ja kategoriat vaikuttavat vahvasti heidän 

kokemukseensa kuulumisesta. Tutkimuksessa tarkastelenkin muxe hombreja esimerkiksi 

seksuaalisuuteen, sukupuoleen, sukulaisuuteen, etnisyyteen, luokkaan, ikään, ammattiin 

sekä alkuperäiskansataustaan liittyen. Nämä kaikki toimivat limittäin, sisältäen erilaisia 

valta-asetelmia, jotka vaikuttavat muxejen sosiaalisen sijainnin muodostumiseen. 

 

Carlos: ”En ole kokenut syrjintää siksi, että olen muxe. Ei, ei, ei. Ei 

lainkaan. Olen kokenut syrjintää siksi, että puhun tätä [zapoteekin] kieltä. 

-- Meistä tuntuu, että meitä ei syrjitä siksi että olemme muxeja, vaan siksi, 

että olemme alkuperäiskansaa (por ser indígena).”  

 

Carlosin esimerkki tuo esiin muxejen erilaisten sosiaalisten sijaintien päällekkäisyyden. 

Hänen esimerkissään zapoteekkius on ’ulkoinen tunniste’, habituksen osa, sillä se tulee 

esiin puheessa ja kielessä. Toisaalta zapoteekkius ja muxeus ovat myös läheisesti 

yhteydessä tosiinsa, ja Carlos myös ’kuului’ molempiin yhtä lailla. Carlosin 

pukeutumistyyli ei esimerkiksi suoraan tuo esiin hänen muxeuttaan, sillä hän on muxe 

hombre. Siten muxeuteen liittyvät valta-asetelmat ovat osin näkymättömämpiä, eivätkä 

välttämättä huomattavissa ulkopuolisen silmin välittömästi. Monet muut ja myös Carlos 

puhuivat lisäksi esimerkiksi muxeihin kohdistuvasta väkivallasta, heihin kohdistuvista 

odotuksista sekä roolivaatimuksista, jotka myös sisältävät erilaisia hierarkia- ja valta-

asetelmia. Käsittelen näitä esimerkiksi sukulaisuuteen liittyen sekä käsitellessäni 

tutkimuksen kontekstia ja El Istmoa tarkemmin kappaleessa 4.  

 

Sosiaalisten sijaintien lisäksi Yuval-Davisin esiintuoman kuulumisen analyysin toiseen 

tasoon kuuluvat identifikaatiot ja emotionaaliset siteet. Hän erottaa nämä sosiaalisesta 

sijainnista korostamalla, etteivät kaikki identiteettinarratiivit (tarinat siitä, kuka minä 
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olen, tai keitä muut ovat, Martin 1995) liity ryhmittymiin tai kollektiiveihin kuulumiseen, 

vaan ne voivat olla luonteeltaan yksityisempiä ja yksilöön keskittyviä (Yuval-Davis 2006, 

202). Viimeinen analyysin taso on Yuval-Davisin mukaan eettispoliittiset arvot, joilla 

sosiaalisia sijainteja sekä individuaalisia ja kollektiivisia identiteettejä ja sidoksia 

arvostetaan ja tuomitaan (2006, 203).  

 

Valtarakenteiden keskeisyys Yuval-Davisin sosiaalisen sijainnin käsittelyssä sai minut 

valitsemaan kuulumisen teoriat identiteetin rinnalle tämän tutkielman keskeiseksi 

teoreettiseksi viitekehykseksi. Kuuluminen on noussut identiteetin konseptin rinnalle ja 

on osin myös haastanut ja jopa korvannut sen viime vuosikymmeninä. (Lähdesmäki et. 

al. 2016, 234). Lähdesmäki et. al. tuo kuitenkin esiin useiden oppineiden kritiikin 

kuulumisen konseptin epämääräisestä määrittelystä ja huonosta teoretisoinnista 

akateemisessa keskustelussa (ibid). Lähdesmäki et. al. tuovat esiin, että kuulumisen 

konseptilla on nimitetty pääosin identiteetin konseptin tavoittamattomissa olevia teemoja, 

kuten sidoksia ja identifikaatioita ja sen prosessiluontoisuutta ja dynaamisuutta.   

 

Lähdesmäki et. al (2016) tunnistavat tutkimuskentässä viisi erilaista määritelmää 

kuulumiselle, joita ovat spatiaalisuus, intersektionaalisuus, monilukuisuus, 

materiaalisuus sekä ei-kuuluminen (non-belonging). Näistä teemoista viittaan tässä 

tutkimuksessa erityisesti spatiaalisuuteen (kuuluminen maantieteellisiin paikkoihin kuten 

El Istmoon), intersektionaalisuuteen (sosiaalisten sijaintien ja kategorioiden 

yhteenkietoutumiseen ja niistä neuvotteluun, kuulumisen ja identiteetin 

monikerroksisuuteen ja ”hybridiyteen”. Ks. myös Anthias 2009), sekä ei-kuulumiseen 

(kuulumiseen ja inklusiivisuuteen liittyy aina myös sen kääntöpuoli, ekskluusio ja 

ulkopuolelle jääminen, kuten muxejenkin tapauksessa. Esimerkiksi perhesuhteiden 

kääntöpuolet liittyvät tähän teemaan) (2016, 236-239).  

 

Christensenin (2009) mukaan kuuluminen jakautuu kolmelle analyyttiselle tasolle, 

makro-, meso- ja mikrotasolle. Eri tasot määräytyvät yhteisön koon mukaan, johon 

kuuluminen liitetään. Makrotason Christensen liittää kuviteltuihin yhteisöihin (imagined 

communities, Anderson [1983] 2006), mesotason yhteisöllisiin organisaatioihin ja 

mikrotason jokapäiväiseen elämään sekä paikallisyhteisöihin. Muxejen tapauksessa 

kaikki kolme tasoa ovat oleellisia, mutta kiinnitän erityistä huomioita makrotasoon, 

kuviteltuihin yhteisöihin, joka tulee esiin erityisesti niiden muxe hombrejen kanssa, jotka 
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kokivat läheisempää yhteyttä länsimaiseen ja globaalin LGBTQ+ -liikkeeseen. Käsittelen 

tässä tutkimuksessa vähemmän Meksikon valtiota ja nationalismia suhteessa muxejen 

kuulumiseen, mutta sivuan aihetta lyhyesti kappaleessa 4. Kuulumista on paljon käsitelty 

juuri näistä teemoista ja muxejenkin tapauksessa aihetta olisi myös tästä näkökulmsta 

tehdylle tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin paikallisen ja globaalin 

dynamiikkoihin. ”Globaali” viittaa myös yhteisön kuvitteluun, sillä yhteisön jäsenet eivät 

ikinä ole tavanneet. Myös muxejen ikä vaikutti tähän kuuluvuuden tunteeseen, useammin 

vanhemmat muxet toivat vahvemmin esiin kuuluvansa nimenomaan El Istmolle ja 

paikalliseen muxeyhteisöön, pikemmin kuin ehkä globaalimpaan (kuviteltuun) 

yhteisöön. Lisäksi mikrotason kuuluminen on läheisesti sidoksissa relationaalisuuden ja 

sukulaisuuden teemoihin, joiden keskeisyys muxejen elämässä on tärkeä kuulumisen 

konteksti.  Perhe on siis yksi mikrotason yhteisö, joihin kuuluminen läheisesti liittyy 

etenkin muxejen tapauksessa.  

 

Myös Christensen muiden tapaan (esim. Anthias 2009) korostaa intersektionaalisen 

lähestymistavan tärkeyttä kuulumisen muodostumisessa useiden sosiaalisten 

kategorioiden risteyksessä. Lisäksi Christensen tuo esiin huomion siitä, että kuuluminen 

on paitsi vahva osoitus yhteisöllisestä ja yksilöllisestä identiteetistä, se on myös osoitus 

erilaisuudesta ja sosiaalisesta ekskluusiosta (2009, 23). Christensen kokoaakin 

näkökulmansa kolmeen perustavanlaatuiseen kuulumisen elementtiin, joita ovat ”1– 

”kuulumisen” sekä ”kuulumisen politiikan” erottaminen; 2 – risteävien sosiaalisten 

kategorioiden näkökulma; 3 – vuorovaikutus kuulumisen ja ei-kuulumisen tulkinnoista” 

(Christensen 2009, 27). Christensen osoittaa, että kuulumisen konsepti sopii yhdistämään 

osan niistä jännitteistä ja sosiaalisista eroista, joita moderneissa, monimutkaisissa ja 

monikulttuurisissa yhteiskunnissa on (2009, 39). Intersektionaalisen lähestymistavan ja 

monimutkaisuuden sekä valtarakenteiden tunnistamisen keskeisyys kuulumisen 

konseptissa tekee siitä myös tähän tutkielmaan sopivan käsitteen, sillä muxejen välillä oli 

paljon eroja ja jännitteitä, ja heidän positionsa erilaisissa valtarakenteissa on erityisen 

mielenkiintoinen aihe. Myös Strathernin näkemykset (2014) yhteenkuuluvuudesta ja 

erillisyydestä perheeseen liittyen ovat Christensenin kanssa samansuuntaisia. 

 

Yksi esimerkki kuulumisen käsitteen intersektionaalisesta kehyksestä on Anthiasin 

transpaikallinen positionaalisuus (2009). Anthiaksen mukaan ”transpaikallinen 

positionaalisuus tarttuu identiteetin kysymyksiin liittyen sijainteihin, jotka eivät ole 
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kiinteitä vaan kontekstuaalisia, merkityksellisiä ja aikaan liittyviä ja sisältävät siksi 

muutoksia ja ristiriitoja” (2009, 5). Tähän tutkimukseen liittyen transpaikallisen 

positionaalisuuden käsite on hyödyllinen, sillä se korostaa ihmisten sijaintien, positioiden 

ja kuulumisen monilukuisuutta ja intersektionaalista tasoa. Muxejen tapauksessa 

tarkastelen transpaikallisen positionaalisuuden avulla globaalin, kansallisen sekä 

paikallisen tason kuulumista samanaikaisina prosesseina (bifokaalisuus), sekä tuon esiin 

identiteetin hybridiyden, jota muxejen sukupuoleen ja seksuaalisuuten liittyen on 

käsittelyt myös Mirandé (2017). Mirandén mukaan muxejen sukupuolen hybridisyys 

muodostuu niin latinalaisamerikkalaisesta activo/pasivo -mallista, kaksisieluisuuden 

(’two-spirit’) mallista ja niin ikään modernista länsimaisesta gay -mallista (2017, 197).  

Activo ja pasivo eli ’aktiivinen ja passiivinen’ -termeillä viitataan Latinalaisessa 

Amerikassa rooleihin sukupuolisissa suhteissa, jossa activo on maskuliinisuuteen ja 

useimmiten mieheen viittaava termi ja pasivo feminiinisyyteen viittaava termi, joka 

viittaa naisiin mutta myös muxeihin. Roolit nähdään keskeisinä etenkin 

homoseksuaalisissa suhteissa, ja erään näkemyksen – joskin kritisoidun – mukaan 

esimerkiksi miehen maskuliinisuutta ei vähennä seksin harrastaminen toisen miehen 

kanssa, mikäli hän on activon roolissa. Kaksisieluiseen käsite taas kehitettiin Latinalaisen 

Amerikan alkuperäiskansojen ja ensimmäisten kansakuntien (First Nations) homo-, 

trans- ja interseksuaalisuutta tarkoittavan loukkaavan berdache -termin tilalle 1990-

luvulla. Myöskään kaksisieluisuuden käsite ei ole ongelmaton ja sen on kritisoitu muun 

muassa korostavan länsimaisia binäärisiä käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ja 

jättämään huomiotta alkuperäiskansojen käsitysten moninaisuus. (de Vries 2009). Termi 

’kaksisieluisuus’ ei myöskään taivu alkuperäiskielille oikeastaan lainkaan (Jacobs et.al. 

1997). Sitä on kuitenkin pidetty kattoterminä, joka käsittää useita erilaisia 

alkuperäiskansojen sukupuolen ja seksuaalisuuden identiteettejä (de Vries 2009, 64).  

Mirandén ajatus sukupuolen hybridiydestä on kuitenkin mielestäni toimiva siinä 

mielessä, että sukupuolen ja seksuaalisuuden identiteetit muodostuvat suhteessa 

historiallisiin, kulttuurisiin ja toisiinsa vaikuttaviin käsityksiin niistä.  Omassa 

kenttätyössäni muxejen kanssa esiin nousivat käsitykset activo/pasivo -mallista (sekä sen 

kritiikistä) ja länsimaisesta gay-identiteetistä (sekä moninaisista LGBTQ+ -

identiteeteistä) ja näiden ”hybridiydestä”. Itse en törmännyt kaksisieluisuuden 

käsitteeseen vaan perinteisiin zapoteekkiuden kulttuurisiin käsityksiin sukupuolesta sekä 

sukupuolirooleista. Väitän kuitenkin, että muxeuden identiteetti koostuu myös 

hybridisenä laajemmasta skaalasta risteäviä näkemyksiä, yhdistäen intersektionaaliset 
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käsitykset muun muassa sukulaisuudesta sekä kuulumisesta, joita käsittelen tässä 

tutkielmassa. Toisin sanoen haluan sukupuolen hybridiyden käsittelyn lisäksi tuoda esiin, 

kuinka globalisaation ja paikallisuuden dynamiikat ja hybridiys liittyvät yhteen, ja kuinka 

hybridiys ei ole keskeinen ainoastaan sukupuoleen liittyen, vaan laajemmin liittyen 

intersektionaalisesti erilaisiin sosiaalisiin kategorioihin. Anthiaksen mukaan 

”hybridiyden käsite korostaa sitä tapaa, jolla transnationaaliset prosessit ovat sisältäneet 

kulttuurienvälisen ja monikulttuurisen elämäntapojen ja käytäntöjen kehityksen” (2009, 

10). Nuorempien muxe hombrejen tunnistamat eri yhteisöt ovat tästä hyvä esimerkki. 

Nimitän tässä tutkielmassa nuorempia muxe hombreja ”muxe contemporáenoiksi”, sillä 

heidän näkemyksensä identiteetistä ja kuulumisesta viittaavat vahvemmin sekä 

paikallisiin että globaaleihin elämäntapohin ja käytäntöihin. Haluan myös Mirandén 

tuomien sukupuolen hybridiyden näkökulmien lisäksi korostaa hybridiyden käsitteen 

sisältämää muutosta, jolloin esimerkiksi sukupuoli, identiteetti tai kuuluminen ovat 

jatkuvassa muutoksessa eivätkä kiinteitä tai muuttumattomia kategorioita.  

 

”Termi ’kosmopoliittinen’ näkee ihmisten kuuluvan useampiin sosiaalisiin suhteisiin ja 

poliittisiin sekä kulttuurisiin yhteisöihin ylitse kansallisvaltioiden” (Anthias 2009, 12). 

Transpaikallisen positionaalisuuden käsite käsittääkin yhteisöt, jotka ovat laajempia ja 

hajanaisempia kuin perinteiset kansallisvaltiot ja niiden kuvitellut yhteisöt. Anthiasta 

mukaillen transpaikallinen positionaalisuus on kosmopoliittisuutta parempi termi, sillä se 

ei ole paikallisuudelle vastakkainen, vaan sitä täydentävä käsite, joka käsittää sosiaaliset 

sijainnit laajemmin. Se ei myöskään juutu nykymaailman ajatteluun yksin valtiorajojen 

järjestämänä. Transpaikallinen positionaalisuus on hyödyllinen käsite muxe 

contemporáneoita käsitellessä, sillä sen avulla voin tarkastella kuulumista 

samanaikaisesti useampaan transnationaaliseen kategoriaan, kuten globaaliin LGBTQ+ -

yhteisöön ja zapoteekkeihin.  
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3 Kentän kuvaus, metodologia ja etiikka 
 
3.1 Kenttätyö 
 
Tein tutkielman kenttätyön pääosin Tehuantepecin kannaksella (Istmo de Tehuantepec tai 

El Istmo) Etelä-Meksikossa Oaxacan osavaltion eteläosassa. Lisäksi tein jonkin verran 

kenttätöitä Oaxacan kaupungissa. Tein kenttätyötä yhteensä noin kaksi ja puoli kuukautta 

huhti-kesäkuussa 2018. 

 

 
Kuva 2. El Istmo de Tehuantepecin alue eteläisessä Oaxacassa (kuva: Dunlap 2018). 

 

Juchitán de Zaragozan kaupunki sekä sen lähialueet Tehuantepecin kannaksella olivat 

keskeisimpiä kenttätyökohteita. Vuoden 2010 tietojen mukaan Juchitánissa asui noin 93 

000 ihmistä ja runsaat puolet väestöstä, 53 000 henkeä puhui myös zapoteekin kieltä, ja 

kuului alkuperäisväestöön (INEGI). Lähes kaikki Tehauntepecin kannaksella eli El 

Istmolla puhuvat myös espanjaa, eikä zapoteekin kieli ole enää yleinen esimerkiksi 

nuorten keskuudessa.  

Eräs läheinen, huomattavasti pienempi kylä toimi Juchitánin lisäksi toisena keskeisenä 

kenttäkohteenani. Anonymiteettisyistä olen nimennyt kylän pseudonyymillä Santa María 
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Juárez. Myös tässä kylässä suurin osa väestöstä on zapoteekkeja. Zapoteekkeja on myös 

muualla Oaxacassa, ja El Istmon alueella asuvia zapoteekkeja kutsutaankin usein nimellä 

”Istmon zapoteekit” (Isthmus Zapotec), sillä alueella käytettävä zapoteekin kieli ja 

nykykulttuuri eroavat esimerkiksi Oaxacan keskilaaksoissa (Valles Centrales de Oaxaca) 

asuvien zapoteekkien kielestä (Pickett et. al 2010). El Istmon lisäksi osa kenttätyötäni 

sijoittui Oaxaca de Juárezin kaupunkiin (Oaxacan osavaltion pääkaupunkiin), jossa 

tapasin ja haastattelin kuitenkin El Istmolta kotoisin olevia henkilöitä.  

 

Vuonna 2017, syyskuun seitsemäntenä päivänä, 8,2 Richterin maanjäristys vavisutti 

eteläistä Meksikoa (The New York Times 2017). El Istmo sekä Juchitán de Zaragoza 

vaurioituivat järistyksessä pahasti. Kaupunkikuva koostuikin edelleen kenttätyöni aikana 

keväällä 2018 – seitsemän kuukautta järistyksen jälkeen – kokonaan tai osittain 

romahtaneista rakennuksista, sekä valtavasta jälleenrakennusprojektista. Esimerkiksi 

kaupungintalo, pääkirkko, koulu ja sairaala olivat tuhoutuneet järistyksessä ja 

jälkijäristyksissä käyttökelvottomiksi, ja lisäksi vaihtelevien arvioiden mukaan jopa joka 

kolmas tai useampi rakennuksista vahingoittui osin tai kokonaan (BBC 2017).  

 

 
Kuva 3. Maanjäristyksen tuhoja Juchitánissa (kuva kirjoittajan) 
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Joillakin alueilla Juchitánissa sanottiin jopa 60 % taloista tuhoutuneen. Kenttätyöni 

aikana taloja rakennettiin ja remontoitiin uudestaan kuntoon, ja esimerkiksi uuden 

sairaalan perustukset oli jo tehty. Maanjäristys vaikutti myös muuten vahvasti ihmisiin; 

siitä puhuttiin paljon, se väritti tarinoita ja vaikutti ihmisten elämiin niin henkisesti kuin 

taloudellisestikin. Käsittelen kappaleessa 6.2.1 maanjäristyksen vaikutusta kuulumisen 

kokemukseen, mutta se väritti vahvasti myös muita keskustelunaiheita ja yleistä 

tunnelmaa kenttätyössäni. 

 

El Istmon aluetta on kuvailtu epämiellyttäväksi muun muassa ilmastonsa sekä vaikean 

tavoitettavuutensa takia (ks. esim. Mirandé 2017, 13 ja Bennholdt-Thomsen 1997). 

Ilmasto on kuuma ja kostea keskilämpötilan ollessa vuoden ympäri yli 25°C, ja yltäen 

usein etenkin keväisin yli 40 asteeseen. Kenttätyöni aikana alkoi myös sadekausi, jolloin 

kadut tulvivat ja sää vaihteli rajuista ukkosmyrskyistä painostavaan helteeseen. Monet El 

Istmolla kuitenkin sanoivat, että sadekausi oli vuonna 2018 myöhässä, eikä se lopulta 

ollut edes kunnollinen – sademäärä ei välttämättä riittäisi maanviljelyn tarpeisiin. 

Kenttätyöni aikana päivälämpötila ylsi 40 asteeseen lähes joka päivä, ja kaupunki oli 

epämiellyttävän kuuma öisinkin ja ajoittaisesta sateesta huolimatta. Maanjäristyksen 

jälkeisen jälleenrakennuksen vuoksi kaupunki oli tavanomaisen tomun ja pölyn lisäksi 

täynnä myös rakennuspölyä.  

 

Väkivalta on suuri ongelma Meksikossa ja etenkin Juchitánissa turvallisuustilanne on 

huono. Juchitán yltää murhatilastoillaan Meksikon kymmenen väkivaltaisimman 

kaupungin joukkoon; siellä on laskettu olevan 95,1 kuollutta vuodessa sataatuhatta 

asukasta kohden (El Universal 2018a). Juchitán sijaitsee myös keskeisellä reitillä Keski-

Amerikkaan (esimerkiksi Mirandé 2017, 12). Esimerkiksi laittomia siirtolaisia 

kuljettavana junana tunnettu ’La Bestía’ (’peto’) kulkee El Istmon läpi (ks. esim. Reuters 

2019). Oletettavasti myös esimerkiksi huumekaupan reitit eteläisestä Amerikasta 

pohjoiseen kulkevat alueen läpi. Osa alueen väkivallasta liittyy huumekauppaan ja -

kartelleihin. Myös naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy 

Juchitánissa, kuten muuallakin Meksikossa. Useissa murhatapauksissa tyypillistä on, 

ettei syyllistä löydetä tai edes etsitä, ja ihmiset ovat kyllästyneitä rankaisemattomuuden 

kulttuuriin. Useampi tutkittavani kertoi, että heidän tuttujaan on murhattu, ja heidän 

mukaansa murhat ovat olleet viharikoksia seksuaalivähemmistöjä, kuten muxeja, vastaan. 

Väkivaltaisuuksia koettiin toisaalta olevan enemmän maanjäristysen aiheuttaman 
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epävakauden ja rikollisuuden nousun myötä, mutta muxeihin kohdistunutta väkivaltaa 

olleen ’aina’. Vaikka monet kertoivat muxejen olevan hyväksyttyjä El Istmolla, väkivalta 

heitä kohtaan on silti edelleen huomattavaa. 

 

Juchitánin väkivaltaisuudesta kertovat kaksi seuraavaa esimerkkiä. Kenttätyöni aikana, 

2.6.2018 Juchitánissa murhattiin vaaliehdokas Pamela Terán, sekä tämän mukana ollut 

valokuvajournalisti María del Sol Cruz Jarquín, sekä autonkuljettaja Adelfo Guerra (El 

Sol de México 2018 ja El Universal 2018b). Tapahtuma vaikutti vahvasti niin minuun 

kuin kontakteihini Juchitánissa. Useampi tuttuni tunsi valokuvaaja María del Solin ja 

monet olivat syvästi järkyttyneitä tapahtuneesta. Tapahtuneesta syntyi melko pian 

kampanja, ”Oikeutta María del Solille”, sillä del Solin ajateltiin olevan sivullinen uhri 

vaaliehdokas Teránin murhan ohella ja hänen ’turhalle’ murhalleen vaadittiin oikeutta. 

Lisäksi kampanjalla haluttiin tuoda esiin toimittajien työn vaarallisuutta Meksikossa. 

Tapauksesta puhuttiin Juchitánissa paljon ja erilaisia spekulaatioita murhien syistä ja 

todellisista tapahtumista käytiin usein tapahtuman jälkeen. Juoruja kiersi esimerkiksi 

vaaliehdokas Teránin sekaantumisesta huumekauppaan ja valokuvaaja María del Solin 

toimittajaäidin uhkailusta. Epäilyt huumekauppakytköksistä selittivät tapahtumaa 

kartellien väkivaltaisuudella ja murhilla, joilla hiljennettiin esimerkiksi asioista liikaa 

tietäviä toimittajia.  

 

Myöhemmin, kenttätyöni jälkeen helmikuussa 2019, mediassa ja sosiaalisessa mediassa 

levisi tieto muxe-aktivisti Oscar Cazorlan väkivaltaisesta kuolemasta (El Nacional 2019 

ja Vanguardia MX 2019). Oscar Cazorla oli yksi muxe-järjestö Auténticas Intrépidas 

Buscadoras del Peligro -järjestön perustajajäsenistä. Cazorlan kuolema järkytti ja herätti 

laajasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tutustuin Oscariin myös itse kenttätyöni 

aikana ja tapahtunut on luonnollisesti järkyttänyt myös minua. Myös Cazorlan 

kuolemasta levisi sosiaalisessa mediassa spekulaatiota ja juoruja. Yleisin käsitys hänen 

kuolemastaan oli, että hän on muxeutensa vuoksi joutunut viharikoksen uhriksi. Toisaalta 

juoruja levisi myös siitä, että hänen rakastajansa tai rakastajakseen tekeytynyt mies olisi 

ryöstänyt ja murhannut hänet. Tapaus ei ilmeisesti ole edelleenkään selvinnyt. 

Tämän kaltaiset tapahtumat eivät kuitenkaan ole erityisen harvinaisia tai erityislaatuisia 

Juchitánissa tai muualla Meksikossa ja ne kuvaavat alueen sosiaalisia ja poliittisia 

ongelmia. Väkivalta ja etenkin muxeihin kohdistuvat viharikokset olivat myös vahvasti 

esillä keskusteluissa ja haastatteluissa kenttätyöni aikana. Hyvästejä toivotettiin 
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sanomalla ”ole turvassa”, ja lähialueisiin, esimerkiksi viereisiin kyliin tai kaupunkeihin, 

viitattiin vaarallisina paikkoina. Öisin kaduilla ei kulkenut juuri kukaan, ”paitsi rikolliset 

ja muut pahat ihmiset” ja sitä tuli välttää. Poliittinen keskustelu väkivallan hillitsemisestä 

oli kiivasta. 

Antropologi Benita Heiskanen käsittelee väkivaltaa kenttätyössä El Pason ja Ciudad de 

Juárezin rajalla Pohjois-Meksikossa ja sen vaikutusta paikallisten ihmisten elämään 

(2014). Yllä mainitut esimerkit ovat myös Heiskasen tapaan paikallisille ihmisille 

arkipäivää, ja muokkaavat ihmisten kokemuksia esimerkiksi kaupunkitilan 

turvallisuudesta. Lisäksi ne vaikuttavat myös etnografisen kenttätyön tekijään ja 

muokkaavat kenttätyötä odottamattomilla tavoilla, kuten minunkin tapauksessani 

tapahtui. Sen lisäksi, että tapahtumat järkyttivät, niiden myötä myös tapaamisia 

peruuntui, kaupunki tuntui turvattomammalta ja aloin pohtia omaa turvallisuuttani 

esimerkiksi siitä näkökulmasta, että entä jos minun ajatellaan ’tietävän liikaa’ tai jos satun 

olemaan väärässä paikassa vääränä aikana. Tapahtumat myös varmasti vaikuttivat myös 

siihen, että useat haastateltavani halusivat korostaen kyseenalaistaa Juchitánista levitetyn 

kuvan muxejen ’paratiisina’. Vaikka väkivalta kohdistuu alueella myös muihin kuin 

muxeihin, niin monet liittivät muxejen murhat homofobisiin ja machistisiin asenteisiin 

alueella. Näiden taustojen valossa kenttätyöni oli haasteellinen, ja pelko sekä huoli sekä 

omasta, että muiden turvallisuudesta olivat usein läsnä. Sain kenttätyöni kuitenkin 

olosuhteisiin nähden toteutettua melko pitkälti suunnitelmien mukaisesti. Seuraavassa 

kappaleessa kuvaan aineiston keruuta ja siinä käytettyjä metodeja tarkemmin. 

 

3.2 Aineisto ja metodologia 
 
Tässä tutkielmassa käytetty etnografinen aineisto on kerätty huhti-toukokuussa 2018 

Istmo de Tehuantepecin ja Oaxacan kaupunkien alueilla. Aineisto on kerätty 

etnografisella tutkimusotteella, ja aineisto sisältää kenttämuistiinpanoja, 

haastattelumuistiinpanoja, nauhoitettuja haastatteluja sekä digitaalisia aineistoja muun 

muassa sanomalehdistä ja sosiaalisesta mediasta. Kenttätyöni keskeisin metodi on 

parhaiten kuvattavissa monipaikkaisena etnografiana (multisited ethnography, Marcus 

1995), ja sen tulokset jätin avoimiksi kenttätyötä suunniteltaessa. Analyysissä käytin 

’ankkuroitua teoriaa’ (grounded theory), jossa aineiston pohjalta valitsin tutkielman 

lopullisen teoreettisen viitekehyksen. Ankkuroidun teorian työkalut auttoivat minua 

löytämään tutkimuksen osallistujien omista sanoista merkityksiä (Wutich et al. 2014, 
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506). Pääasiallisia tutkimuskeinoja olivat osallistuva havainnointi sekä haastattelut. 

Monipaikkaisuus ilmeni kenttätyössä keskittymisessä niin eri maantieteellisiin 

sijainteihin (El Istmo, Oaxacan kaupunki) kuin sosiaaliseen mediaan sekä perinteiseen 

mediaankin. Globaali ja paikallinen mittakaava tulevat esiin tutkimuksessa etenkin gay-

identiteetin ja länsimaalaisuuden sekä bifokaalisuuden käsittelyssä, ja tutkimus on ollut 

refleksiivistä luonteeltaan (Gould 2016, Marcus 1995, O’Leary 2004). Toisaalta 

käyttämääni tutkimusmetodia voisi luonnehtia myös henkilökeskeiseksi etnografiaksi, 

jossa haastattelujen ja havainnoinnin avulla tutkin ”monitahoisia yksilöiden ja 

sosiaalisten, materiaalisten sekä symbolisten kontekstien välisiä suhteita” (Levy ja Hollan 

2014, 296). 

 

Karkeasti ottaen tutkimukseen osallistui 21 osallistujaa. Noin puolet heistä on muxe 

hombreja (zapoteekiksi muxe nguiiu), joihin olen tutkimuksessani keskittynyt.  

Haastatteluaineisto käsittää 13 nauhoitettua haastattelua, kahdeksan haastattelun kaltaista 

keskustelua sekä useita vapaampia keskusteluja ja tapahtumia näiden haastattelujen 

lisäksi. Tekemäni 13 nauhoitettua, henkilökeskeistä haastattelua ovat avoimia ja 

puolistrukturoituja. Loput kahdeksan haastattelumaista keskustelua ovat olleet 

avoimempia ja olen tehnyt niistä muistiinpanoja sekä haastattelun aikana ja 

mahdollisimman pian sen jälkeen. Haastattelukysymykset vaihtelivat jonkin verran 

haastattelujen avoimen muodon takia, mutta lähes kaikissa haastatteluissa keskustelimme 

haastateltavan perheestä ja lapsuudesta, sosiaalisista suhteista, romanttisista suhteista, 

muxeudesta, seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistä ja haastateltavien yleisemmistä 

mielipiteistä näihin teemoihin.  Haastatteluissa nousivat usein esiin muxejen väliset 

suhteet ja jopa toisista juoruilu. Myös syyskuun 2017 maanjäristys nousi usein esiin 

keskusteluissa. Haastattelujen henkilökeskeisyys näkyi niiden avoimessa muodossa, joka 

mahdollisti haastateltavien tekevän vapaasti huomioita myös yleisemmistä sosiaalisista 

ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja heidän suhteestaan niihin. Henkilökeskeisillä 

haastatteluilla pyrin myös tutkijana ottamaan huomioon omat ennakko-oletukseni ja 

antamaan haastatelluille mahdollisimman paljon tilaa tuoda esiin heille tärkeitä asioita ja 

merkityksiä (Levy ja Hollan 2014).  

Haastattelujen lisäksi keskeinen metodi oli osallistuva havainnointi. Kentällä ollessa 

osallistuin muun muassa kulttuuritapahtumiin, vierailin tutkimukseen osallistuneiden 

sekä heidän perheidensä luona sekä osallistuin kolmeen kokoukseen, joissa suunniteltiin 

eri vela –juhlia. Vierailin myös tutkimukseen osallistuneiden muxejen kanssa heidän 
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tuttujensa tai sukulaistensa luona. Lisäksi osallistuin useampiin juhliin, muun muassa 

erään muxen siskontytön 15-vuotisjuhliin (quinceañera), toisen haastateltavan sisaruksen 

ruumiinvalvojaisiin (velorio), toukokuun juhlallisuuksiin (festividades de Mayo), Fiesta 

San Vicente -korttelijuhliin ja yksille syntymäpäiville. Havaintoja kirjasin kenttätyön 

aikana kenttäpäiväkirjaan. Itse keräämäni aineiston lisäksi käytin aineistona mediaa; 

paikallisia ja ulkomaisia sanomalehtiä, nettijulkaisuja sekä sosiaalista mediaa.  

 

 
Kuva 4. Perinteisiin zapoteekkiasuihin pukeutunutta juhlaväkeä San Vicente -korttelijuhlissa (kuva 

kirjoittajan) 

 

Kentälle päästyäni otin yhteyttä eri ihmisiin, jotka olivat julkaisseet sosiaalisen median 

kanavissa kuvia tai muuta sisältöä alueelta, ja heidän kauttaan ja heidän avullaan sain 

yhteyden muxeihin. Muutamaan henkilöön olin yhteydessä myös suoraan sosiaalisen 

median kautta. Kerroin tekeväni Juchitánissa pro gradu –tutkielman kenttätyötä muxeista. 

En aluksi rajannut aihettani tämän tarkemmin, sillä halusin pitää kaikki vaihtoehdot 

avoimina, ja saada tutkittavia mahdollisimman laajalla skaalalla. Sain kontakteja niin El 

Istmon alueelta kuin Oaxacastakin. Uusilta tutuilta sain taas uusia kontakteja ja 

osallistujat valikoituivat pitkälti lumipallomenetelmällä (esim. O’Leary 2004, 110). 
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Metodi toimi osana tutkielmaani, sillä se sopii hyvin arkojen tai yksityisten aiheiden 

tutkimukseen. Vaikka muxeus ei useinkaan ollut salaisuus tai erityisen herkkä aihe 

Juchitánissa, halusin käyttää metodia, jossa tutustuisin tarkemmin sosiaalisiin ryhmiin, ja 

ihmisiin, jotka saattavat myös tuntea toisensa. Lisäksi tällä metodilla vältyin itse 

määrittelemästä muiden sukupuolta ja seksuaalisuutta. Valintakriteerinä oli, että 

tutkittavat itse tunnistavat itsensä sopiviksi muxeja koskevaan tutkimukseen. 

Lumipallomenetelmässä haasteena on sen tuottama ryhmä, joka voi olla melko 

homogeeninen (O’Leary, 2004). Tämän kenttätyön tapauksessa metodi oli kuitenkin 

toimiva, ja kohderyhmästä muodostui lopulta riittävän heterogeeninen pitäessäni 

useampia ’lumipalloja pyörimässä’ samanaikaisesti sekä siihen nähden, että päätin 

keskittyä tutkimuksessani muxe hombreihin.  

 

Aineistosta erottuu karkeasti ottaen kaksi demografisesti erilaista joukkoa. Ensimmäiseen 

joukkoon kuuluu pääosin vanhempia, noin 50-vuotiaita tai vanhempia muxe hombreja, 

jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet valtion viroissa kuten opettajina tai 

virkamiehinä tai esimerkiksi kokkeina, koristeiden (adornos) tekijöinä tai kirjonnan 

parissa. Heistä lähes kaikki puhuvat ainakin osin zapoteekin kieltä, ja he ovat myös 

eläneet suuren osan elämästään El Istmon alueella. He ovat pääosin 

työväenluokkaisempia ja vanhempaa sukupolvea, jotka ovat nähneet esimerkiksi 

Intrépidas –järjestön alkutaipaleen. Lisäksi he asuvat useammin pienemmissä kylissä tai 

El Istmolla kuin nuoremmat. Tähän nuorempaan joukkoon kuuluvat taas ovat noin 20-40 

vuotiaita muxeja, jotka työskentelevät jonkin verran paremmin palkatuilla aloilla, kuten 

pienten liikeyrityksen omistajina. He ovat useammin keskiluokkaisempia ja heillä on 

liikkuvampi elämäntapa. Heidän näkemyksensä muxeudesta ovat pääosin lähempänä 

länsimaisen gay-liikkeen näkemyksiä. Nuorempiin muxeihin viittaan tässä tutkielmassa 

nimityksellä ’muxes contemporáneos’, sillä he itse käyttivät tätä nimitystä viitaten 

’nykyaikaisempiin mielipiteisiinsä’. Ryhmiä erottavat eniten mielipiteet kahden 

muxen/gayn /homoseksuaalin välisten suhteiden hyväksyttävyydestä sekä asuinpaikka; 

vanhemmat asuivat useammin El Istmolla ja nuoremmat esimerkiksi Oaxacassa, jonne he 

olivat El Istmolta muuttaneet. Useammin pienemmässä kaupungissa kuten Juchitánissa 

ja Santa María Juárezissa asuvat ajattelivat muxeudesta ja perheen roolista 

perinteisemmin kuin esimerkiksi Oaxacaan muuttaneet tai siellä jonkin aikaa asuneet. 

Selkein näkökulmaero ryhmien välissä oli nimenomaan käsitys siitä, kenen kanssa on 

sopivaa solmia romanttisia suhteita ja onko kumppanin kanssa sopivaa esimerkiksi asua. 
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Vanhemmat muxet näkivät useimmiten, että romanttisia tai seksuaalisia suhteita voi 

solmia miesten (hombres) kanssa eikä kumppanien kanssa ole sopivaa asua. Muxe 

contemporáneot taas kokivat, että romanttisia suhteita voi solmia toisten homojen kanssa 

ja parisuhteessa eläminen on sopivaa, ja toisenlaiset mielipiteet ovat ainakin jollain 

tasolla homofobisia. Tässä mielessä nuorempien muxejen näkemykset olivat lähempänä 

länsimaisen gay-liikkeen näkemyksiä. 

 

Keräämäni aineisto keskittyy muxejen haastatteluihin. 16 kaikista 21:stä haastatellusta on 

muxeja, joista pääosa, 13, on muxe hombreja. Loput kolme muxea ovat muxe vestidoja, 

joista yksi kertoi pukeutuvansa naiseksi ainoastaan muxejen juhliin. Kaksi haastatelluista 

oli miehiä (hombres), joiden kanssa haastattelemillani muxeilla oli suhde, mutta he eivät 

pitäneet nimityksesä mayate, vaikka kertoivatkin sen olevan lähimpänä oikeaa nimitystä. 

Mayate-nimitys viittaa useimmin El Istmolla maksulliseen miesseuralaiseen (esim. 

Mirandé 2017, 26)6. Mayate-nimitystä käyttivät enemmänkin muxet niistä miehistä, 

joiden kanssa heillä oli suhteita. Haastattelujen lisäksi tapasin myös muutaman muxen 

perhettä, ystäviä ja paljon muita ihmisiä eri juhlissa ja tapaamisissa. Ankkuroidun teorian 

avulla teoreettiseksi viitekehykseksi nousivat aineistossa jatkuvasti esiin nousevat teemat 

sukulaisuudesta ja relationaalisuudesta, sukupolvien eroista sekä paikallisen ja globaalin 

välisestä dynamiikasta ja bifokaalisuudesta sekä kuulumisesta. Ankkuroidun teorian 

käyttö ja sen induktiivinen luonne vähensivät sitä mahdollisuutta, että olisin 

tutkimuksessani toistanut omia ennakko-oletuksiani.  

 

Keskityin tutkimuksessa tarkoituksenmukaisesti muxejen omiin käsityksiin perheestä ja 

heidän elämästään, enkä siksi haastatellut tarkemmin esimerkiksi heidän vanhempiaan. 

Yhtäältä valintaa rajasi henkilökeskeisen etnografian metodologia, toisaalta otantaa rajasi 

myös kielitaito; minulla oli mahdollisuus haastatella kahden muxen äitejä, mutta 

kumpikin heistä puhui ainoastaan zapoteekin kieltä, joten yhteistä kieltä heidän kanssaan 

ei löytynyt.  

 

Kolmestatoista haastatellusta muxe hombresta lähes kaikki viittaavat itseensä myös 

nimityksellä ”gay”. Vanhemmat viittasivat itseensä hieman useammin sanoilla muxe tai 

mampo (’homo’), mutta monet käyttivät kaikkia kolmea sanaa sekaisin. Nuoremmat 

 
6 Lisää mayateista ja muita mayate-sanan merkityksiä ks. esim. Prieur 1998 
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muxet viittasivat pääasiassa itseensä nimityksellä gay, osin halustaan irroittautua 

muxeudesta, osin identifioituakseen länsimaalaisemmiksi.7 Kaikki osallistujat myös 

kokivat sopivansa osallistujiksi tutkimukseeni. Tässä tutkielmassa käytän sanaa gay, sillä 

kaikki käyttivät tätä englanninkielistä sanaa ja se oli omaksuttu luontevasti espanjan 

kielen lomaan. Haastattelemani muxe hombret pukeutuivat lähes aina miesten vaatteisiin 

ja käyttivät maskuliinista nimeä (useimmiten ristimänimeä) itsestään. Pääosin 

haastattelemani muxe hombret olivat kaikki cis-sukupuolisia androfiilejä8 miespuolisia, 

jotka esiintyvät julkisesti melko maskuliinisina, samaan tapaan kuin Euro-Amerikkalaiset 

homomiehet (Gómez et. al. 2018). Lisäksi kaksi haastateltavistani oli miehiä tai niin 

sanottuja mayateja, heteroseksuaaleiksi itsensä luokittelevia miehiä, jotka seurustelevat 

muxejen kanssa, joidenkin käsitysten mukaan rahasta. Kumpikaan haastateltavani ei 

kuitenkaan pitänyt mayate-nimitystä itselleen sopivana, vaan he itse kertoivat olevansa 

miehiä (hombre). Yksi haastateltavistani kertoi olevansa biseksuaali, ja yksi lesbo. 

Lisäksi tutustuin kahteen muxe vestidaan (muxe mujer), joista toista myös haastattelin. 

Muxe vestidoja kutsutaan zapoteekiksi myös nimellä muxe gunaa. He ovat 

transsukupuolisia androfiilejä miespuolisia, jotka esiintyvät julkisesti melko 

feminiinisinä (ibid.) ja pukeutuvat usein naisten vaatteisiin.  

 

Keskityin tutkimuksessani pääosin muxe hombreihin, vaikka aluksi se ei ollut tarkoitus. 

Päätös rajauksesta syntyi kentällä ollessa. Siihen vaikuttivat muun muassa muxe 

vestidojen korostunut asema ja näkyvyys muxejen tutkimuksissa, dokumenteissa ja 

journalistisissa kirjoituksissa. Muxeista puhuttaessa puhuttiin oikeastaan ainoastaan 

muxe vestidoista, ja esimerkiksi monet dokumentit keskittyvät lähes ainoastaan muxe 

vestidoihin tai Intrépidas-järjestöön (esim. VICE 2013, Olita 2017 ja Schwarz 2017). 

Lisäksi törmäsin kentällä diskurssiin, jonka mukaan muxe vestidat pyytävät 

haastatteluista taloudellista korvausta; rahaa. Monet olivat saaneet rahallista korvausta 

esimerkiksi aiemmista dokumenttiprojekteista. Tämä nousi esiin usein, ja minulta 

kysyttiin useampaan otteeseen, kuinka paljon olen joutunut maksamaan haastatteluista. 

Itse en tutkimuseettisistä syistä nähnyt haastatteluista maksamista hyväksyttävänä, enkä 

maksanut haastatteluista kenellekään. Osallistujilla oli mahdollisuus kieltäytyä, jos tämä 

ei sopinut heille. Lumipallometodi myös ohjasi osallistujien valintaa jonkin verran, mutta 

päätös keskittyä muxe hombreihin oli tietoinen valinta. En kuitenkaan sulkenut muxe 

 
7 Käsittelen näitä teemoja tarkemmin kappaleessa 6. 
8 androfilia – seksuaalisen mielenkiinnon suuntautuminen miehiin  
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vestidoja tutkimuksesta kokonaan pois eli tutkittavieni joukko ei koostu ainoastaan muxe 

hombreista.  

Tein valinnan keskittyä muxe hombreihin, koska he olivat sosiaalisesti useimmiten 

vähemmän merkittäviä henkilöitä kuin muxe vestidat, eikä heidän vaikutusvaltansa 

tutkimuksissa ja kaupungeissa ja kylissä ollut yhtä selkeä. Pyrin siksi nostamaan jopa osin 

marginaalisenkin ryhmän näkökulmia esiin tutkimuksellani (O’Leary 2004, 48). 

Valitsemalla pääosin maskuliinisia homoseksuaalisia miehiä, tutkimus painottui 

enemmän myös maskuliinisuuden käsittelyyn. Vaikka monet feminiiniset muxet ovatkin 

sosiaalisesti merkittävissä asemissa El Istmolla, on yhteiskunnassa maskuliinisuudella 

perinteisesti saavutettu erilainen asema vallan ja kontrollin suhteen. Muxe hombrejen 

marginaalisuus onkin hieman monitulkintaista, sillä heidän voidaan nähdä maskuliinisen 

identiteettinsä kannalta olevan vähemmän marginalisoituja kuin muxe vestidat, jotka ovat 

omaksuneet feminiinisen identiteetin. Mutta kuten sanottu, muxe hombrejen sosiaalinen 

asema oli melko erilainen verrattuna muxe vestidoihin, varmastikin myös siksi, että he 

”herättivät vähemmän huomiota” kuin esimerkiksi aktiivisen järjestön muxe vestidat. 

Lisäksi sain kentällä käsityksen siitä, että naiseksi pukeutuminen El Istmolla on 

suhteellisen uusi ilmiö, ja aikaisemmin kaikki muxet pukeutuivat pääosin miesten 

vaatteisiin.  

 

3.3 Eettisiä näkökulmia 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa on noudatettu American Anthropological Associationin 

(AAA) eettisen tutkimuksen periaatteita (2012). Tutkimusta on tehty avoimesti ja 

refleksiivisesti ja kaikki tutkielmassa esiintyvät henkilöt ovat olleet tietoisia tutkimuksen 

teosta, sen aiheesta, metodeista ja mahdollisista vaikutuksista. Olen tutkimuksen aikana 

kertonut selkeästi sanallisesti, kuka olen, mitä olen tekemässä ja miten turvaan 

osallistujien anonymiteetin. Tutkimuksessa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu ja 

muut yksilöivät tiedot häivytetty. Yksittäisiin henkilöihin mahdollisesti yhdistettävissä 

olevia tietoja on muuteltu ja yhdistelty, eikä heitä siksi voida tunnistaa tästä tutkielmasta. 

Mediassa esillä olleista henkilöistä käytän heidän omia nimiään ja muuta tietoa, mutta 

tällöin tieto on saatavilla julkisesti, eikä ole tullut suoranaisesti esiin omassa 

kenttätyössäni. Haastatteluissa tai havainnoinnissa esiin tulleita asioita ei kuitenkaan 

voida liittää henkilöihin.  
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Toteutin kenttätyön refleksiivisellä otteella, jossa olen pohtinut omaa asemaani kentällä 

suhteessa tutkittaviini ja aiheeseeni. Kävin tutkimukseen osallistujien kanssa 

keskusteluita muun muassa muista muxetutkimuksista, mitä mieltä he ovat niistä ja siitä, 

miten omani niistä eroaa. Keskustelua oli tärkeä käydä, jotta ymmärtäisin, minkälaisia 

ongelmia aiemmat tutkimukset ovat muxejen parissa aiheuttaneet ja etten itse toistaisi 

virheitä tai vahingoittaisi ketään.9 Keskustelimme tukimukseen osallistujien kanssa myös 

siitä, mikä minun asemani on tutkijana, opiskelijana, valkoisena, länsimaisena, naisena ja 

seksuaalivähemmistöön kuuluvana. Monet nimittivät minua nimityksellä guera, joka 

tarkoittaa ’valkoista tyttöä’ tai nimityksellä hija, joka tarkoittaa tytärtä. Nimitykset olivat 

ystävällisiä ja niitä käytettiin humoristisen lämpimään sävyyn. Tutkimuksen osallistujat 

suhtautuivatkin minuun lämpimästi ja tuttavallisesti ja erityisesti Carlos ja Miguel tulivat 

minulle läheisiksi. He myös auttoivat minua tutkimuksessani paljon tutustuttamalla 

minua muihin muxeihin.  

Oma positioni vaikutti kuitenkin selkeästi tutkimukseen ja asetti sen perspektiiviin 

(Gould 2016, 25). Länsimaalaisuus ja koulutettu etuoikeutettu asemani historiallisessa ja 

kolonialistisessa mielessä vaikutti perspektiiviini tarkastella asioita tutkimuksessani. 

Gouldin mukaan tätä voisi kutsua postkoloniaaliseksi refleksiivisyydeksi (2016, 32-33). 

Tutkimusta tehdessä tunnistin oman taustani ja sen vaikutukset kenttätyön tekemiseen, 

siellä kohtaamiini ihmisiin ja koko tutkimukseeni. Itsereflektio sekä kenttätyössäni 

kohtaamien sosiaalisten suhteiden ja valtarakenteiden tarkastelu ovat muovanneet koko 

tutkimustani aiheen valinnasta saakka. Muxejen yhteydessä etenkin postkolonialististen 

valtarakenteiden tarkastelu tuo esiin hedelmällistä keskustelua alkuperäiskansan 

asemasta sekä globalisaation vaikutuksista muxeuteen ja muxejen sukulaisuuteen.  

Oma sukupuoleni vaikutti kenttätyöni tekemiseen muxe hombrejen kanssa. Pääsy 

tutkittavieni luo vaikutti melko helpolta, mutta koen, että miehenä olisin ollut 

mahdollisesti tervetulleempi. Sukupuoleni oli kuitenkin myös etu, sillä muxejen 

seksuaalinen kiinnostus ei kohdistunut minuun. Sukupuoleni vuoksi turvallisuudestani 

oltiin enemmän huolissaan, ja monesti minut saatettiin paikkoihin, etten joutuisi 

kulkemaan yksin. Myös seksuaalinen suuntautumiseni vaikutti kenttätyöhön selvästi, 

vaikka en itse aktiivisesti tuonutkaan sitä esiin. Aiheen tullessa esiin kerroin kuuluvani 

seksuaalivähemmistöön ja olevani parisuhteessa naisen kanssa. Tämä vaikutti jossain 

määrin siihen, että minut hyväksyttiin kentällä tekemään tutkimusta muxejen parissa, 

 
9 AAA:n eettisen tutkimuksen periaatteiden ensimmäinen kohta; ”do no harm”. 
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mutta vaikutti alun pitäen myös aiheen valintaan ja kiinnostukseen sukupuoleen ja 

seksuaalisuuden liittyvistä teemoista.   

Kielitaitoni oli selkeä kenttätyöhön vaikuttava tekijä. Puhun espanjaa, mutta en osaa 

zapoteekin kieltä, enkä siksi voinut keskustella kaikkien kanssa. Tämä osin korosti 

ulkopuolisuuttani, vaikka läheskään kaikki osallistujat eivät myöskään osanneet 

zapoteekin kieltä. On mahdollista, että esimerkiksi käännöksissä tai ymmärtämisessä on 

jäänyt jotakin tavoittamatta. Tämä liittyy kuitenkin myös aina etnografian subjektiiviseen 

luonteeseen ja tulkinnallisuuteen. Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto kirjoittavat, että 

”toisen tai vieraan ymmärtäminen on aina osittaista ja tulkinnallista” (2014, 20). 

Etnografisessa kenttätyössä olen tunnistanut, että en voi ymmärtää kaikkea, enkä nähdä 

ja kuulla kaikkea tutkimukselle olennaista tietoa. Tutkimus on aina subjektiivista ja tieto 

suodattuu oman taustani läpi. Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto toteavat myös, että 

”subjektiivisuus on etnografisen tutkimuksen keskeinen ulottuvuus ja samalla myös sen 

vahvuus.” (2014, 21).  

 

Tutkimuksessa on otettu huomioon myös vallan, etuoikeuden, eksotisoinnin ja 

toiseuttamisen teemat Gouldin postkoloniaalista refleksiivisyyttä mukaillen (Gould 2016, 

32-33). Refleksiivinen tutkimusote keskittyy myös kyseenalaistamaan tehdyt huomiot ja 

niiden lähtökohdat. Kategorisoinnin ja erojen etsimisen sijaan olen pyrkinyt ottamaan 

huomioon mahdollisimman monia näkökulmia, ja huomioimaan osallistujien omat 

näkemykset.  

Tässä tutkielmassa halusin tuoda esiin muxejen näkökulmaa ja heidän mielipiteitään 

heidän representaatiostaan aikaisemmissa tutkimuksissa ja journalistisissa teoksissa. 

Haluan myös mainita, että monet tutkimuksen osallistujat osoittivat osaltaan 

kyllästymistä muxejen tutkijoihin ja koko aiheeseen, ja osoittivat alueella olevan 

muutakin mielenkiintoista tutkittavaa. Kaikilla oli kuitenkin mahdollista kieltäytyä 

tutkimuksesta, ja osa tekikin niin. Toiset kieltäytyivät suoraan ja toiset jättivät tulematta 

sovittuun tapaamiseen tai muutoin osoittivat olevansa haluttomia osallistumaan, ja 

tutkijana kunnioitin myös näitä päätöksiä. Monet kuitenkin osoittivat kiinnostusta saada 

kertoa mielipiteensä myös tutkimukseni aiheen valinnasta ja kritisoida aikaisemmin 

tehtyjä tutkimuksia tai esimerkiksi dokumentteja. Koin, että tilaisuus oli myös melko 

ainutlaatuinen, sillä osallistujat saivat reflektoida heihin liittyviä tutkimuksia ja olla niistä 

myös eri mieltä ja siten tuoda esiin oman toimijuutensa esiin representaatioidensa 

hyväksymisessä tai tuomitsemisessa.    
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Tutkimukseni sivutessa antropologian lisäksi vahvasti sukupuolentutkimusta, koen 

tärkeäksi nostaa refleksiivisen tutkimusotteen rinnalle lisäksi intersektionaalisen queer-

tutkimuksen (ks. Ilmonen 2011). Olen tutkimuksessani pyrkinyt tekemään 

intersektionaalista tutkimusta niin tutkimuskysymysteni kuin metodologiankin puolesta. 

Ilmonen määrittelee intersektionaalisen tutkimuksen tarkastelevan ”monien 

hegemonisten tietojärjestelmien yhtäaikaista toimintaa” sen sijaan, että se keskittyisi 

yhteen kulttuuriseen hegemoniaan, kuten valkoisuuteen tai patriarkaalisuuteen (2011, 3). 

Intersektionaalisuuden keskiössä ovat sen valottamat valtasuhteet ja vallankäytön tavat ja 

muodot (Ilmonen 2011), joita olen pyrkinyt tässä tutkimuksessa käsittelemään niin 

metodologian kuin aineistonkin osalta. Intersektionaalisuuden kritiikin huomioon ottaen 

olen myös tästä syystä tuonut esiin oman positioni ”kulttuurisessa hegemoniassa” 

tekemällä avoimeksi sen, että kaikki identiteetit – eivät vain alisteisessa asemassa olevat 

– muotoutuvat intersektionaalisesti (Ilmonen 2011, 13). Boyce et al. (2018) toteavat, että 

antropologian ja etnografian ollessa kiinni eletyssä jokapäiväisessä elämässä, ne ovat 

virittyneet ymmärtämään marginaalisuutta ja tämän ominaisuutensa vuoksi myös queeriä 

(2018, 844).  Queer-antropologian ja refleksiivisen tutkimusotteen tavoitteet ovat samat 

– vastuullisuus ja tutkittavien näkökulman keskeisyys, joita on peräänkuulutettu jo 

pitkään – jolloin tutkijan täytyy asettaa kyseenalaiseksi omat ennakko-oletuksensa ja 

luokittelusysteeminsä. Weiss (2016) kirjoittaa queerin olevan halua nähdä, tutkia ja 

löytää. Hänen mukaansa queer ei voi olla identiteetti, vaan se on pikemminkin kritiikki 

ja analyytti (2016, 628). Antropologisessa tutkimuksessa tutkijan täytyy tunnistaa omat 

halunsa, koska ne johtavat tutkimuskohteen pariin. Ilmosen mukaan taas ”metodisesti 

intersektionaalisuus huomioi sen, että tutkimuskohde on usein paljon mutkikkaampi kuin 

otettavissa haltuun jollakin yhdellä tietyllä kriittisellä välineellä.” (Ilmonen 2011, 10). 

Intersektionalismi toimii siis metodisesti tässä tutkielmassa myös analyysin välineenä ja 

pyrin Ilmosta mukaillen ”ristiinvalaisemaan” (ibid.) eri puolia myös muxejen elämästä, 

sukupuoli tai seksuaalisuus ovat hyvin rajoittuneita tutkimuskategorioita yksinään. Myös 

tästä syystä tutkimuksen aiheeksi valikoituikin sosiaalisen sijainnin tarkastelu ja 

intersektionaalinen näkökulma. Näen intersektionaalisen queer-tutkimuksen olevan tässä 

tutkimuksessa se silta, joka yhdistää teoreettisen ja metodologisen näkökulman, ja johon 

peilata omaa tutkijan näkökulmaani sekä etnografista aineistoani. 
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4 Tutkimuksen konteksti: muxet, sukupuoli, seksuaalisuus ja 
identiteetti El Istmolla 
 
Tarun mukaan Juchitánin pyhimys San Vicente Ferrer etsi maasta zapoteekeille paikkaa 

asettua lentäen hedelmällisten maiden yli. Hän tuli kuitenkin siihen tulokseen, että 

hedelmällinen ja idyllinen ympäristö tekee ihmisistä laiskoja. Siksi hän päätyi 

sijoittamaan zapoteekit El Istmon alueelle, joka on kuuma, vaikeakulkuinen ja 

hedelmätön (Mirandé 2017, 3-4), jotta zapoteekeista tulisi ahkeria ja työtä sekä 

vastoinkäymisiä pelkäämättömiä.  El Istmolla kerrottiin myös, että pyhimyksen mukana 

myös muxet tulivat alueelle. San Vicente Ferrerin mukanaan säkki täynnä muxeja, jotka 

oli tarkoitus ripotella tasaisesti ympäriinsä. El Istmon yläpuolella säkki kuitenkin repesi 

ja koko joukko muxeja levisi alueelle (Weems 2011, viitattu teoksessa Mirandé 2017, 3).  

 

Muxejen sosiaalisen sijainnin kartoittamiseksi käsittelen tässä kappaleessa aikaisempaa 

muxeista tehtyä tutkimusta sekä yleisempiä Meksikon ja Latinalaisen Amerikan alueen 

käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Käsittelen muxejen sosiaalista sijaintia 

suhteessa machismiin, activo/pasivo -järjestelmään, maskuliinisuuteen sekä mayateihin. 

Keskityn machismin, activo/pasivo-järjestelmän ja maskuliinisuuden tarkasteluun 

eritoten siksi, että tutkimuskohteenani ovat muxe hombret ja siten maskuliinisuuden 

merkitys heidän sosiaaliselle sijainnilleen on merkittävä. Käsittelen myös mayateja, eli 

miehiä, joilla on suhteita muxejen kanssa. Käsitykset mayateista valottavat voimaakkasti 

muxejen sosiaalista sijaintia tuomalla esiin sen, miten muxet sinänsä voivat olla 

hyväksyttyjä, mutta heidän suhteensa samaa sukupuolta oleviin miehiin, mayateihin, tai 

gay:hin, ei välttämättä ole. 

 

Muxeista on kirjoitettu vain vähän ja pääosin ulkopuolisten toimesta (Mirandé 2015, 6). 

Mirandé kirjoittaa, että vaikka muxeilla ei ole Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen 

’kaksisieluisten’ henkilöiden uskonnollista tarkoitusta, niin ”heillä on saattanut olla 

sellainen tarkoitus pre-kolumbiaanisena aikana” (2015, 2). Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

muxeista on ainakin alettu kirjoittaa yleisemmin vasta 1990-luvun loppupuolella. 

Muxejen (kirjoitettu) historia vaikuttaakin melko ohuelta, ja itse kenttätyössä keräämäni 

historiallinen tieto perustuu lähinnä ihmisten muistiin ja kokemuksiin oman elämänsä 

ajalta. Keskeiseltä kuitenkin vaikuttaa muxeuden muutos – naisten vaatteisiin on alettu 

pukeutua vasta hiljattain ja muxeus on aiemmin ollut piilotetumpaa ja yksityisempää, 
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hieman samaan tapaan kuin homoseksuaalisuus länsimaisissa kulttuureissa (ks. myös 

Miano Borruso 2001, 687). Esimerkiksi reilu 60-vuotiaan Antonion kertomus noin 15-

vuotta sitten yleistyneestä naiseksi pukeutumisesta ei tue väitettä siitä, että El Istmolla 

nimenomaan naiseksi pukeutuvat muxet olisivat erityisen perinteisiä.  

 

Antonio: ”Aikaisemmin ei monikaan täällä pukeutunut naiseksi. Ei kukaan. 

He olivat muxeja, mutta eivät pukeutuneet naisiksi.” 

Minä: ”Mitä luulet, että tapahtui? Miksi se muuttui?” 

Antonio: ”Sitä minä en ymmärrä, hija. Ja en tiedä, ehkä koska ihmisillä on 

jo enemmän vapautta pukeutua ja mennä juhliin naiseksi pukeutuneena.” 

Myös Miano Borrsuso viittasi siihen, että naiseksi pukeutuminen on melko uusi ilmiö El 

Istmolla (2001, 687). Antonio kertoi myös, että aiemmin esimerkiksi muxejen juhlat 

olivat hyvinkin yksityisiä ja vain miehille tarkoitettuja. Antonio kuitenkin kertoi ”muxeja 

olleen aina”, mutta aiemmin he pukeutuivat pääasiassa ainoastaan miesten vaatteisiin ja 

olivat ”kaapissa”. Vaikuttaakin siltä, että muxeista on mahdollisesti alettu laajemmin 

kirjoittaa vasta sen jälkeen, kun osa on alkanut pukeutua naisten vaatteisiin.  

Luis kertoi, että vasta ensimmäisten antropologien tutkittua El Istmoa 1990-luvulla, 

jotkut muxet nousivat ”kuuluisuuteen” ja alkoivat mahdollisesti jopa käyttää tätä asemaa 

hyväkseen esittelemällä El Istmoa ”muxejen tai gay:den paratiisina”.  

Muxejen elämä ennen 1990-lukua vaikuttaa tarvitsevan lisää historiallista tutkimusta. 

Lisäksi aikaisempien antropologisten tutkimusten vaikutus yhteisöön ja sen näkemyksiin 

itsestään on syytä huomioida. Tätä tutkimusta tehdessä monet muxet pitivätkin ajatusta 

El Istmosta ”gay- tai queer-paratiisina” virheellisenä. Monet osoittivat 

tyytymättömyytensä essentialisoivaan näkemykseen, jota muxeista oli esitetty etenkin 

mediassa ja joissain dokumenteissa, mutta myös joissakin tutkimuksissa. Lisäksi 

haluaisin itse tuoda esiin muxejen lyhyen tutkimushistorian keskittymisen tiettyyn 

ryhmään muxeja; ryhmään, joka on pitkälti linkittynyt Intrépidas-järjestöön, eli muxejen 

järjestöön, joka pääosin järjestää vuotuisen muxe vela -juhlan. Myös esimerkiksi Mirandé 

(2015 ja 2017) on keskittynyt melko paljon tämän järjestön henkilöiden tai siihen 

liitoksissa olevien henkilöiden haastattelemiseen. Toisaalta Mirandé myös huomioi 

tutkimuksessaan muxejen olevan keskenään hyvinkin erilaisia ja tuo esiin heidän 

kokemustensa moninaisuuden ja laajan skaalan (Mirandé 2015, 15).  
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Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro on muxejen järjestö, joka on perustettu 

Juchitánissa noin 40 vuotta sitten. Järjestön nimi tarkoittaa ”autenttisia, pelottomia vaaran 

etsijöitä” ja siitä käytetään usein ainoastaan lyhennettä ’Intrépidas’ (’pelottomat’ tai 

’rohkeat’). Mirandén mukaan nimi viittaa järjestön asemaan kiistanalaisten asioiden esiin 

tuomisessa ja keskustelussa liittyen esimerkiksi sukupuoliterveyteen. Lisäksi 

’pelottomuus’ viittaa julkisesti ulkona kaapista olemiseen. (2015, 7). Tutkimukseeni 

osallistunut muxe Raul kertoikin, että nimi viittaa siihen, että muxet asettuivat järjestön 

alkuaikoina pelottomina poliisia vastaan, jotka olivat jopa väkivaltaisia hajaannuttaessaan 

muxejen kokoontumisia. Raulin mukaan ”Meksikossa ei aiemmin hyväksytty gay:tä”, ja 

siksi oli erityisen rohkeaa perustaa Intrépidas -järjestö sellaisena aikana.  

Intrépidas -järjestö järjestää vuosittain vela-juhlan, josta on vuosien saatossa 

muodostunut kansainvälinen festivaalitapahtuma, jolloin Juchitán täyttyy juhlavieraista. 

Juchitánin kuuluisin vela-juhla onkin juuri La vela muxe, Intrépidas-järjestön järjestämä 

juhla marraskuun kolmannella viikolla (Mirandé, 2017). Vela-juhlia on kuitenkin 

muitakin, muxe-järjestöillä on omansa, toiset ovat ”vain muxeille”, kun taas toiset kuten 

La vela muxe ovat myös suuremmalle ja jopa kansainväliselle yleisölle. Lisäksi vela-

juhlia järjestetään myös muilla tahoilla kuin muxejen järjestöissä. Juhlille yhteisiä 

piirteitä ovat vuosittaisuus, monipäiväinen kesto ja se, etteivät ne liity yksilöihin tai 

perheisiin, kuten esimerkiksi häät tai quinceañera10-juhlat. Muxejen vela –juhlissa 

perinteisesti kruunataan muxe reyna (kuningatar). Vela koostuu useimmiten ensimmäisen 

päivän kulkueesta (regada tai ”hedelmien heitto” eli tirada de frutas), toisen päivän 

messusta ja juhla- tai gaalaillasta (noche de la vela) ja kolmannen päivän ”lavada de 

ollas”-juhlasta (”astioiden pesu”). Joskus juhlaillan ja ”astioiden pesun” välillä pidetään 

lepopäivä. Intrépidas-järjestön La vela muxe on tapahtumista suurin ja tunnetuin ja se 

kestää useimmiten koko viikon koostuen juhlien lisäksi seminaareista ja muista muxejen 

järjestämistä tapahtumista. La vela muxea ei pidetty vuonna 2017 maanjäristyksen takia, 

sillä niin suuri osa kaupungista oli tuhoutunut, ja varat hupenivat kunnostukseen. 

Osallistuin kenttätyöni aikana vuoden 2018 velan suunnittelutapaamiseen, jossa myös 

pohdittiin esimerkiksi vierailijoiden majoitusta, sillä monet hotellit ja muut 

majoituspaikat olivat vaurioituneet.  

 

 
10 Tyttöjen viisitoistavuotisujuhlat, jotka ovat yleisiä Latinalaisessa Amerikassa 
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Vela-juhlien järjestämisen lisäksi Intrépidas-järjestö työskentelee muxejen ja muiden 

seksuaalivähemmistöjen syrjintää vastaan ja pyrkii lisäämään tietoa esimerkiksi 

seksuaaliterveydestä ja AIDSista. Järjestö koostuu hallituksesta (mesa directiva) ja 

jäsenistä (socios). Järjestö vaikutti olevan melko vahva toimija Juchitánissa, ja sen 

jäsenissä oli useita henkilöitä, joita voisi luonnehtia jopa paikallisiksi kuuluisuuksiksi. 

Järjestön puheenjohtajiston ja perustajajäsenien nimet olivat käytännössä tuttuja kaikille. 

Kun kerroin tekeväni tutkimusta muxeista, monet kysyivät nimeten tunnettuja muxeja, 

että joko olen käynyt haastattelemassa heitä. Myös muxejen tutkimus ja tutkijoiden 

läsnäolo oli el istmolaisille tuttua. Monet Intrépidas-järjestön avainjäsenet ovat 

esiintyneet myös dokumenttiteoksissa ja monissa muxe-tutkimuksissa. Nämä ovat olleet 

mukana tekemässä heistä tunnettuja hahmoja, ja muxeista kansainvälisesti tunnettuja. 

Esimerkiksi Mirandé kirjoittaa paljon Intrépidas-järjestöstä teoksessaan Behind the 

Mask: Gender Hybridity in a Zapotec Community (2017).  

 

Itse keskityin tutkimuksessani pääosin muxeihin, jotka eivät olleet järjestössä niin 

keskeisessä roolissa. Monet tutkimukseeni osallistuneet muxet kertoivat ”tulevansa 

toimeen” järjestön muxejen kanssa ja ”olevansa heidän kavereitaan”. Monet kertoivat 

osallistuvansa juhliin, mutta tekevänsä muuten harvemmin järjestön kanssa yhteistyötä. 

Esimerkiksi vanhempi muxe hombre Carlos, hyvä tuttuni kentällä, kertoi osallistuvansa 

Intrépidojen juhliin ja joskus muihin tapaamisiin, mutta myös, että ei kuulu ”siihen 

ryhmittymään” niin vahvasti. Carlos antoikin ymmärtää, että järjestön jäsenet olivat ”yhtä 

ryhmää” ja että hän itse kuului toiseen. Kentällä nousikin usein esiin epäluottamus 

muxejen eli ryhmittymien välillä, erimielisyydet ja näkemyserot esimerkiksi siitä, onko 

kahden muxen tai gay:n sopivaa seurustella. Monet muxet kertoivat myös, etteivät oikein 

luota järjestön toimijoihin. Minulle kerrottiin, että useimmat heistä haluavat rahaa 

haastatteluista. Kuulin mutistuja juoruja myös siitä, että järjestön jäseniä tai muita muxe 

vestidoja ei haluta kutsua kylään, sillä ”luottamusta ei ole”, ja ”he varastavat tavaroita”. 

Juorujen todenmukaisuus ei ole avainasemassa, mutta ne selventävät muxejen välisiä 

sosiaalisia suhteita Juchitánissa ja El Istmolla. Vaikka muxeista puhutaankin yhtenä 

sosiaalisena ryhmänä, heidän välillään on myös useita pienempiä ryhmiä ja ryhmittymiä, 

eikä luottamusta ei ole kaikkien välillä. Toisten välillä on jopa kilpailua, riitaa ja kaunoja. 

Eräs nuorempi muxe Daniel kuvailikin näkemystään näin:  
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Daniel: ”Muxe-yhteisöä ei ole oikeastaan. - - Ei oikeastaan ole sellaista 

asennetta, että se yhdistäisi ihmiset. Ei ole yhteisöä, joka taistelisi 

oikeuksistaan. Se jättää heidät väkivallan uhan kohteeksi. Ei ole oikeaa 

liikettä. - - se olisi tärkeää, että asiat paranisivat, ei ainoastaan muxe-

yhteisö vaan kaikki. Meidän täytyy olla yhdessä, meidän täytyy yhdistyä. He 

aikovat tappaa meidät.” 

 

Daniel puhui paljon yhteisön tärkeydestä Meksikon väkivaltaisuuksia vastaan taistelussa. 

Hän vaikutti viittaavan osin machistiseen kulttuuriin, mutta myös huumeisiin ja epätasa-

arvoon liittyvään väkivaltaan Meksikossa sanoessaan kuinka ’he aikovat tappaa meidät’. 

Machistiset viharikokset vaikuttivat olevan kuitenkin hänen mielipiteidensä myötä suurin 

uhka, jonka hän koki muxeihin kohdistuvan. Daniel toi esiin suurimpana muxe-

ryhmittymien eroavaisuutena näkemyksen, jossa toiset näkevät El Istmon muxejen 

paratiisina, mitä se Danielin ja monen muun etenkin nuoremman muxen mielestä ei ole. 

Monet kritisoivatkin juuri sitä, että se kuva mitä joissakin lehtijutuissa, dokumenteissa ja 

tutkimuksissa välitetään El Istmosta ja muxeista on idealistinen ja korostaa ainoastaan 

hyviä puolia.  

 

Daniel: ”Meille tilanne on itsestään selvä, sillä asumme täällä. Mutta 

ihmiset muualla ajattelevat, että kaikki on iloa, ei! Siis ei se ole, se on 

loppunut. Se on machismin manifestaatiota, se että me muxeina vaikutamme 

siltä ulospäin. Ne ovat machismin manifestaatioita, jotka ovat olemassa 

kaikkialla yhteiskunnassa seksuaalisuuden moninaisuutta vastaan. He ovat 

tappaneet meitä ja kukaan ei tee mitään. Sitä kuvittelisi, että muxeille tämä 

on tärkeä asia ja etenkin koska he ovat juuri niitä murhattuja ihmisiä, 

ihmisiä, jotka ovat lähtöisin alempaa (sosiaalisista luokista). Vaatimatonta 

porukkaa. Ei heillä ole mitään. Eikä kukaan tee mitään. Siksi koska eivät 

he ole muxeja rikkaista perheistä.” 

 

Daniel tuo esiin myös sosioekonomisen luokan vaikutuksen siihen, että esimerkiksi 

murhia ja väkivaltaa ei huomioida eikä sitä vastaan taistella. Monesti myös eri muxe-

ryhmittymien välinen kitka saatettiin liittää luokkaeroihin – jotkut kertoivat muxe 

vestidojen työskentelevän useimmiten työväenluokassa, kokkeina, koristeiden tekijöinä 

ja seksityössä, kun taas monet muxe hombret saattoivat työskennellä esimerkiksi valtion 
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viroissa ”valkokaulustöissä” (white collar job). Monet muxe hombret kokivat, että 

pukeutuvat myös ammattinsa tähden miesten vaatteisiin. Yksi heistä oli Antonio, 

vanhempi muxe hombre, jonka kanssa juttelimme kanssa siitä, kuinka noin 15 vuotta 

sitten jotkut muxet alkoivat pukeutua juhlia varten naisten vaatteisiin: 

 

Antonio: ”Heistä suurin, suurin, suurin osa pukeutuu naisiksi, siksi, että 

heillä ei ole ammatillista koulutusta. Heillä ei ole valtion työtä. Esimerkiksi 

minä olen opettaja. Minulla on koulutus, joten en pukeudu naiseksi.” 

 

Myös Mirandé kirjoittaa, että monet muxet eivät ole päättäneet tavoitella ammatillisia 

uria, sillä ne vaatisivat pukeutumista miesten vaatteisiin (2015, 15). Monet muxet – niin 

muxe hombret kuin muxe vestidat – työskentelivätkin ”perinteisten muxejen töiden”, 

kuten käsitöiden, parissa. Muxeille tyypillisiä töitä nähtiin olevan esimerkiksi vaatteiden 

kirjailu, koristeiden tekeminen sekä kokin ja kampaajan työ. El Istmolla töiden jako 

miesten ja naisten töihin on edelleen vahvaa (ks. esim. Mirandé 2017, 69), ja muxeja on 

myös kuvailtu ahkerina työntekijöinä, koska he voivat tehdä niin naisten kuin miestenkin 

töitä. Myös nämä ammatilliset teemat vaikuttavat vahvasti muxejen sosiaaliseen sijaintiin 

El Istmolla. Törmäsin muutamaan otteeseen myös ajatukseen siitä, että luokka- ja tuloerot 

vaikuttavat myös nimitykseen henkilöstä. Jotkut kertoivat, että enemmän tienaavia 

kutsutaan useammin nimityksellä gay, kun taas alempi tulotaso viittaa siihen, että henkilö 

on muxe. Mirandé on myös kirjoittanut käsityksestä, jossa auton omistaminen erottaisi 

muxen gay:stä (2017, 117); muxella ei voi olla varaa autoon toisin kuin gay:llä. 

Ajatuksesta paistaa osin läpi muxeuden sijoittaminen alkuperäiskansakategoriaan, jonka 

edustajat nähdään useimmiten köyhempinä ja alempaan luokkaan kuuluvina. Sen sijaan 

gay viittaa menestyneempään ja länsimaisempaan keskiluokkaisuuteen myös monien el 

istmolaisten mielessä). Tämä kuvastaa sosiaalisen sijainnin intersektionaalista 

rakentumista erilaisista sosiaalisista kategorioista, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. Luokkaeroista on jonkin verran kirjoitettu muxetutkimuksessa, mutta usein 

sitä on käsitelty lyhyesti vain ammattiin liittyen. Tutkimuksissa on usein huomioutu myös 

osan muxeista nykyään työskentelevän valkokaulustöissä tai kunnioitetuissa ammateissa. 

Muxeja kerrottiin Juchitánissa olevan enemmän myös tietyillä alueilla, jotka olivat 

vahvasti zapoteekkialueita ja myös kaupungin köyhimpiä alueita. Mirandén mukaan 

jotkut muxet myös kokevat muxe-identiteetin liittyvän perinteisen zapoteekkikulttuurin 

ylläpitämiseen; zapoteekin kieleen, tapoihin, perinteisiin ja perinteiseen asuun 
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pukeutumisen (2017, 185). Käsittelen zapoteekkiuden ja muxeuden yhteyttä tarkemmin 

kappalessa 6.  

 

Meksikossa samaa sukupuolta olevien parien on nykyään laillista mennä naimisiin 

osavaltiosta riippuen. Meksikossa lainsäädäntö koskien siviiliavioliittoa samaa 

sukupuolta olevien kesken on osavaltioiden päätettävissä. Oaxacan osavaltiossa, jossa El 

Istmokin sijaitsee, avioliittolait ovat muuttuneet aivan lähiaikoina. Vuonna 2017 

Oaxacassa solmittiin ensimmäinen tasa-arvoinen avioliitto ilman amparon11 tuomiota. 

Seuraavana vuonna 2018 Oaxacassa solmittiin yhteensä kuusi tasa-arvoista avioliittoa. 

Prosessi on kuitenkin edelleen monimutkaisempi ja kestää kauemmin kuin eri sukupuolta 

olevien avioliiton solmiminen (NVI Noticias 2018) ja liitot ovat käytännössä aina 

siviiliavioliittoja. Tasa-arvoinen avioliitto on myös todella uusi ilmiö, ja sen sosiaalinen 

hyväksyntä vaihtelee alueittain. Käytännössä esimerkiksi Juchitánissa (kuuden tunnin 

ajomatkan päästä osavaltion pääkaupungista Oaxaca Citystä) samaa sukupuolta olevien 

välinen avioliitto on kaukainen asia, eikä kukaan kerro tuntevansa ketään samaa 

sukupuolta olevaa paria, joka olisi mennyt naimisiin. Sosiaalinen ympäristö ei ole 

kovinkaan avoin avioliiton kaltaisille suhteille samaa sukupuolta olevien välillä, ja kuten 

sanottu, harva edes asuu yhdessä, puhumattakaan lapsien hankkimisesta. Juchitánissa ja 

Santa María Juárezissa monet kertoivatkin, etteivät edes haluaisi avioliittoa tai avioliiton 

kaltaista suhdetta kumppaniensa kanssa. Syyt vaihtelivat, mutta useimmiten ne liittyivät 

juuri asemaan vanhemmista huolehtijana, oman vapauden säilyttämiseen tai siihen, ettei 

yhdessä asumista tai avioliittoa edes nähty mahdollisuutena.  

 

Meksikon valtion ja katolisen uskonnon yhteys muxeihin ovat keskeisiä teemoja, mutta 

olen päättänyt tässä tutkielmassa keskittyä enemmän muihin teemoihin, jotka muxe 

hombret itse kokivat tärkeimmiksi ja jotka nousivat useammin esiin.  

Esimerkiksi uskonto oli monelle muxelle itsestään selvä asia, jota muxet eivät nähneet 

ristiriitaisena muxeuden kanssa. Monen näkökulma olikin, että ”Jumala loi meistä 

sellaisia kuin olemme". Monet muxet olivat katolisia – kuten valtaosa meksikolaisista – 

ja ”tapauskovaisia”. He kävivät kirkossa juhlissa, kuten quinceañera-juhlan aikana ja 

viittasivat esimerkiksi Jumalaan melko usein puheissaan. Toisaalta monet muut ihmiset 

näkivät muxeuden ja uskonnon yhteismitattomina ja ristiriitaisina. Muxeus saatettiin 

 
11 Amparo on tyypillinen toimielin meksikolaisessa oikeusjärjestelmässä. Sen tarkoitus on turvata 
ihmisoikeuksia. (Sánchez Mejorada, 1946) 
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nähdä syntinä ja esimerkiksi asiana, josta Jumala rankaisee (esimerkiksi lähettämällä 

maanjäristyksen, ks. s. 93). Toisaalta toisten, esimerkiksi äitien, mielestä muxet olivat 

myös siunaus Jumalalta (esim. Mirandé 2015, 11). Uskonnon ja muxeuden yhteydet ovat 

monisyisiä ja esimerkiksi Mirandé on käsitellyt niitä enemmän (2015, 2017). Meksikon 

valtion asema muxeihin liittyen on myös merkittävä, kuten myös muihin 

alkuperäiskansoihin liittyen Meksikossa ja Latinalaisessa Amerikassa yleensä. 

Muxeuden ja zapoteekkiuden toisistaan riippuvaisuus onkin keskustelussa valtion 

vaikutuksessa tärkeässä asemassa esimerkiksi valtion alkuperäiskansapolitiikan osalta. 

Toisaalta myös lainsäädännön kannalta lait ovat muuttuneet sallivammiksi samaa 

sukupuolta olevien avioliittojen suhteen, mutta väkivalta niin seksuaali- kuin 

alkuperäisvähemmistöjä sekä naisia kohtaan on edelleen vahvaa. Uskonnon rooli samaa 

sukupuolta olevien avioliitossa on myös Meksikossa jännitteinen, vaikka siviiliavioliitot 

ovatkin mahdollisia joissain osavaltioissa.  

Olen tässä tutkimuksessa myös pyrkinyt keskittymään pikemmin paikallisuuteen ja 

globaalisuuteen kuin Meksikon valtioon, sillä muxet kokivat vahvimmin olevansa 

nimenomaan zapoteekkeja ja El Istmolaisia tai ”jotain muuta”, mutta eivät meksikolaisia 

sinänsä. Meksikon valtioon kuulumisen koettiin uskonnon lailla olevan pitkälti 

itsestäänselvyys. Nationalistisella identiteettipolitiikalla on kuitenkin varmasti tekemistä 

myös muxejen ja zapoteekkien valtioon kuulumisen kokemuksen kanssa, sillä 

ideaalikansalaisen kuva ei monenkaan mielestä ole muxejen kaltainen tai heidän laillaan 

marginaalinen; alkuperäiskansaan tai seksuaalivähemmistöön kuuluva. Kappaleessa 6 

käsittelen sosiaalisen sijainnin intersektionaalista muodostumista, ja tarkastelen siinä 

myös tarkemmin zapoteekkiuden sekä muun muassa taloudellisen luokan, iän ja 

maantieteellisen sijannin vaikutusta kuulumisen kokemukseen. Tämä on 

mielenkiintoisessa suhteessa myös Meksikon valtioon nimenomaan identiteettipolitiikan 

näkökulmasta, jossa muxeus ja zapoteekkius näyttäytyvätkin pikemmin resistanttisena 

valtioon kuulumiselle postkoloniaalisen kritiikin tapaan kuin siihen mukautuvina. 

 
4.1 Machismi, activo/pasivo sekä aikaisemmat tutkimukset muxeista  
 
Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansojen parissa on tehty paljon sukupuoleen liittyvää 

tutkimusta, esimerkiksi navajojen nádleehíen parissa (esim. Epple, 1998) tai Pohjois-

Amerikan ’berdachejen’ (esim. Jacobs et al. 1997) eli sittemmin ’kaksisieluisten’ (two-

spirit, de Vries 2009). Myös muualla on tutkittu samantyylisiä ei-binäärisiä 



41 
 

sukupuolikategorioita. Niitä ovat esimerkiksi Intian hijrat (Nanda 1990, Reddy 2010), 

Samoan fa´afafine (esimerkiksi Besnier 1994) ja Indonesian wariat (myös banci tai 

béncong, esim. Boellstorff 2004). Muxet sijoittuvat tutkimuskentässä mielenkiintoisesti 

suhteessa Meksikon sukupuolten ja seksuaalisuuden tutkimuksen pariin, sivuten muun 

muassa keskusteluja machismista, activo/pasivo-jaosta, amerikan alkuperäiskansojen 

perinteisistä käsityksistä sukupuolesta sekä globaaleista LGBTQ+ liikkeistä.  

 

Latinalaisen Amerikan sukupuolen tutkimuksessa viitataan usein machismiin sekä 

activo/pasivo -jaotteluun. Käsittelen niitä tässä lyhyesti, sillä ne nousivat kenttätyössäni 

esiin useasti.  

Chant (2003) kirjoittaa machismin olevan ”liioitellun maskuliinisuuden kultti”, joka 

korostaa viriiliyttä ja eritoten miesten valtaa ja kontrollia suhteessa naisiin ja toisiin 

miehiin (14). Machismi on nähty monimutkaisena ja toiseuttavana kategoriana, jonka 

sisältö vaihtelee eri käsitysten mukaan ja josta ei ole yhtä tyhjentävää määritelmää. 

Lisäksi käsitteen synnystä on erimielisyyksiä. Mirandé (1997) on tutkimuksessaan 

haastatellut ihmisiä machoudesta ja machismista ja tutkinut näkemyksistä siitä, mitä 

machismi on. Negatiivissävytteisten käsitysten kuten liioitellun maskuliinisuuden, 

dominanssin, väkivaltaisuuden ja egoismin lisäksi machoihin liitetään myös 

positiiviseksi nähtyjä piirteitä kuten rohkeus, kunnia ja rehellisyys (Mirandé 1997, 69-

75) Myös Guttman on kritisoinut machismin käsitettä muun muassa siksi, että käsitys 

machismista ei ole mitenkään uniikkia Latinalaiselle Amerikalle, vaan sitä esiintyy myös 

muualla. Se näyttäytyy erilaisena yksilöiden välillä ja sanan etymologialla on lyhyt 

historia, joka perustuu niin ulkopuolisten kuvailuun kuin paikallisiin käsityksiinkin. 

(Guttman 1996, 18). Muiden muassa Vuola ja Vuorisalo-Tiitinen ovat huomauttaneet 

machismin ja marianismin kategorioiden olevan pääosin negatiivisia. Heidän mukaansa 

ne asettavat miehet ja naiset kategorioina kielteiseen asemaan yhteiskunnassa. 

Machismin vahvan mieskuvan rinnalla marianismiin liittyvien Neitsyt Marian puhtautta 

ja siveellisyyttä ihannoivien piirteiden nähdään toimivan esikuvina naisten käytökselle 

patriarkaalisessa ja katolisessa yhteiskunnassa (Vuola ja Vuorisalo-Tiitinen, 2014, 173 ja 

Stevens, 1973). Stevensin machismi ja marianismi -jaottelun kyseenalaistaminen on 

tärkeää, mutta käsitteet ovat myös keskeisessä asemasta Latinalaisen Amerikan 

sukupuolen tutkimuksessa. Melhuusin ja Stølenin mukaan Stevensin artikkeli 

marianismista oli puutteellinen, sillä se teki ”yleistyksiä Latinalaisen Amerikan 

sukupuolten yhteyksistä ja jätti kokonaan huomiotta taloudelliset ja poliittiset olosuhteet, 
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jotka ovat vaikuttaneet sukupuoliin suhteessa toisiinsa” (1996, 12). He kuitenkin myös 

myöntävät artikkelin ansiot ja kirjoittavat sen nostaneen esiin tärkeitä kysymyksiä 

esimerkiksi naisista sortavien rakenteiden passiivisina uhreina ja toisaalta aktiivisina 

sosiaalisina toimijoina, jotka myös itse ylläpitävät vallalla olevia rakenteita (ibid.).  

Miehiin ja naisiin liitetyt stereotypiat ja valtasuhteet heijastuvat myös 

homoseksuaalisuuden kategorisointiin ja järjestykseen.  Melhuusin ja Stølenin mukaan 

maskuliinisuus Latinalaisessa Amerikassa on monimuotoista, eikä se aina järjesty 

machismin määritteiden mukaisesti. Machismi on yksi maskuliinisen identiteetin muoto. 

Keskustelu maskuliinisista identiteeteistä sekä sukupuoliin liittyvistä valtarakenteista 

ovat keskeisiä tässä tutkielmassa, koska ne vaikuttavat etenkin muxe hombrejen 

käsityksiin omasta identiteetistään sekä suhteesta muihin. Maskuliinisuuden vaatimuksia 

omaksutaan sosiaalisissa suhteissa, kuten esimerkiksi perheissä.  

Latinalaisen Amerikan sukupuolentutkimuksessa nousee usein esiin usein myös 

activo/pasivo jaottelu (esimerkiksi Parker, 2003), ja niiden ’väliin’ asettuva internacional 

(esimerkiksi Prieur 1996). Activo ja pasivo viittaavat rooleihin sukupuolisissa suhteissa, 

jotka ovat sidoksissa stereotyyppisiin sukupuolirooleihin. Maskuliininen activo 

(aktiivinen) viittaa mieheen ja feminiininen pasivo (passiivinen) useimmiten naiseen, 

mutta myös muxeen. Roolit nähdään keskeisinä etenkin homoseksuaalisissa suhteissa, 

mutta ne vaikuttavat myös käsityksiin ideaalista maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. 

Lisäksi roolit määrittävät valtasuhteita aktiivisten ja passiivisten, eli machojen ja 

feminiinien välillä (Parker, 2003). Sukupuolisuhteissa termit viittaavat myös 

dominoivaan ja antavaan (activo) osapuoleen sekä alistuvaan ja saavaan (pasivo) 

osapuoleen. Internacional taas viittaa vaihteluun aktiivisen ja passiivisen roolien välillä 

(Prieur 1996, 87). Jaottelua on käytetty kuvaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

suhteita Latinalaisessa Amerikassa. Tämän jaottelun mukaan useimmat länsimaiset 

homoseksuaalit voidaan käsittää internacionaleina eli intereinä – niin penetroivina kuin 

penetroitavina osapuolina seksuaalisessa kanssakäymisessä. Käytännössä niin 

activo/pasivo jako kuin länsimaisetkin jaot sukupuolen ja seksuaalisuuden osalta ovat 

usein yksinkertaistettuja malleja monimutkaisemmista asioista (Girman 2004, 41) ja ne 

myös korostavat osaltaan esimerkiksi sosiaalista sijaintia asettaen activot valta-

asetelmassa korkeammalle kuin pasivot. Lisäksi jako on nähty toiseuden liioitteluna, joka 

jättää huomiotta esimerkiksi rakkauden ja kiintymyksen homoseksuaalisissa suhteissa 

(Girman 2004, 59). Activo/pasivo jaon kritiikki perustuu samankaltaiseen toiseuttamisen 

ja yksinkertaistamisen malliin, johon myös machismin ja marianismin kritiikki perustuu. 
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Kummallakin jaottelulla on pitkään pyritty määrittelemään sukupuolielämän 

järjestymistä Meksikossa ja muualla Latinalaisessa Amerikassa.  

Toisaalta myös monet kenttätyössäni tapaamat muxet myös itse käyttivät näitä termejä 

viitaten näkemyksiinsä suhteista ja itsestään. Esimerkiksi monet vanhemmat muxe 

hombret kuvailivat itseään muxeuden tai homoseksuaalisuuden lisäksi pasivo -termillä 

viitaten passiiviseen vastaanottajan rooliin seksuaalisessa kanssakäymisessä. Nuoremmat 

muxe contemporáneot taas viittasivat itseensä useammin termillä gay ja kertoivat 

olevansa suhteissa toisten gay:den kanssa, eikä activo/pasivo -jaotteluun viitattu. Kuten 

sanottu, activo/pasivo -jako seksuaalisia suhteita Latinalaisessa Amerikassa kuvaavana 

teoriana on vahvasti kritisoitu, ja myös esimerkiksi länsimaisessa keskustelussa 

samankaltainen ajatus nousee esiin esimerkiksi gay-kulttuurissa ’top/bottom’ -

ajatuksena. Tässä tutkielmassa en käsittelekään activo/pasivo -jakoa teoreettisena tai 

analyyttisenä käsiteparina, vaan siksi, että monet tutkimukseeni osallistuneet käyttivät 

sitä itse. Käsittelen machisin ja activo/pasivo -jaon teemoja kappaleessa 4 tuoden 

esimerkkejä omasta kenttätyöstäni ja tarkemmin siitä, miten nämä teemat tulivat 

kenttätyössäni esiin.  

 

Aikaisemmat tutkimukset muxeista 

Muxe hombre Luis kertoi omasta näkemyksestään muxejen tutkimuksesta El Istmolla: 

 

Luis: ”Ensin tuli hän… – ella, en muista hänen nimeään – mutta hän aloitti 

koko tämän matriarkaatin teeman. Sen jälkeen tuli Marinella [Miano 

Borruso] ja muxet. Ensimmäisenä oli Juchitánin matriarkaatin teema ja 

tämä toi paljon väkeä; historioitsijoita, antropologeja, sosiologeja. Kun se 

loppui, Marinella saapui ja aloitti tämän myytin Juchitánin muxeista, että 

Juchitán olisi muxejen paratiisi, että he elävät rauhassa ja heitä 

kunnioitetaan, ei ole syrjintää ja niin edelleen. Hän rakensi koko tämän 

kontekstin. Mutta se ei ole niin. Minä, joka asun täällä, tunnen, että on 

tiettyä hyväksyntää, tai se on pikemmin sietokykyä (tolerancia), eikä 

hyväksyntää (aceptación) sinänsä ole olemassa. Koska edelleen he 

huutelevat sinulle, nimittelevät ’picha puto, maricón’ (’helvetin hinttari’ 

tms. alatyyli), pilkkaavat kadulla. Kun kaikkea tätä on olemassa, ei se ole 

mikään paratiisi!” 
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Sukupuolta ja muxeja Juchitánissa ovat aikaisemmin tutkineet useat antropologit. 

Veronica Bennholdt-Thomsen (1997) työryhmineen keskittyi pääosin tutkimaan 

zapoteekkinaisia, mutta käsitteli teoksessaan kappaleen verran myös muxeja. Bennholdt-

Thomsen on kuvannut Juchitánia myös naisten kaupunkina (ibid.) ja yhteiskuntana, jossa 

on piirteitä ’matriarkaalisuudesta’ naisten keskeisestä ja vahvasta yhteiskunnallisesta 

asemasta johtuen (Bennholdt-Thomsen 2005). On mahdollista, että Luis tarkoittikin juuri 

Bennholdt-Thomsenia, viitatessaan ”häneen, joka aloitti koko tämän matriarkaatin 

teeman”. Kuitenkin esimerkiksi Stephenin mukaan on virheellistä väittää Juchitánia 

matriarkaaliseksi yhteiskunnaksi, mutta hän myöntää naisten osallistuvan julkiseen ja 

rituaaliseen elämään vahvemmin Juchitánissa kuin muualla Meksikossa (2002, 43). 

Matriarkaalisuuden teema on kuitenkin hylätty, ja myöhemmin teema on vaihtunut 

matrifokaalisuuden käsittelyyn ja keskusteluun naisten vahvasta asemasta El Istmolla ja 

zapoteekkikulttuurissa. Beverly Chiñas keskittyi niin ikään zapoteekkeihin ja 

matrifokaalisuuteen, mutta mainitsi muxet lyhyesti (1997). Hän on kuvaillut Juchitánia 

matrifokaaliseksi kulttuuriksi, jossa äidin rooli perheessä on isää keskeisempi ja naisten 

asema on vahva myös kaupungissa perheen lisäksi. Naisen ja etenkin äidin vahva asema 

zapoteekkikulttuurissa nousi esiin myös omassa tutkimuksessani. Naisen asema El 

Istmolla liittyy keskeisesti myös keskusteluun sukupuolesta ja muxejen asemasta 

yhteiskunnassa ja suhteessa perheeseen. Stephen kuvailee Chiñasin (1997) tapaan muxeja 

erilaisiksi kuin miehet, muttei kuitenkaan homoseksuaaleiksi, vaan enemmänkin 

kolmanteen sukupuoleen kuuluviksi, sillä he erottautuvat käytöksellään, estetiikallaan, 

työllään ja sosiaalisilla (praxis) kyvyillään useimmista miehistä (Stephen 2002, 43), 

mutta niin ikään myös naisista. Stephen ei myöskään puhu esimerkiksi muxe mujer ja 

muxe hombre -jaottelusta lainkaan. Omassa tutkimuksessani useat muxe hombret 

viittasivat itseensä sanoilla gay tai homoseksuaali. Useimmiten he eivät erotelleet muxeja 

kolmanneksi sukupuoleksi, vaikka tunnistivatkin muxejen erot ja yhtäläisyydet suhteessa 

sekä miehiin että naisiin. Naisten vahva asema ja etenkin äitien vaikutus muxeuteen ovat 

mielenkiintoisia teemoja, joita käsittelen tarkemmin kappaleessa 5. 

 

Mirandén mukaan ratkaisevan työn muxejen tutkimuksessa teki Marinella Miano Borruso 

kirjoittaessaan tohtorintutkielmansa Hombre, mujer, y muxe ́en el Istmo de Tehuantepec 

(1999) (Mirandé 2015, 6), josta myöhemmin julkaistiin samanniminen kirja (2002). 

Miano Borruso tarkastelee tutkimuksissaan tarkasti Juchitánia ja zapoteekkikulttuuria, 
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sekä perinteisen ja modernin välimaastoa. Lisäksi hän käsittelee laajasti juhlia ja muxe 

veloja, sekä sukupuolen performatiivisuutta ja identiteettiä. (Miano Borruso 1999, 2001).   

Luis kuitenkin yllä kritisoi myös Miano Borrusoa siitä, että hän ”aloitti tämän myytin 

Juchitánin muxeista, että Juchitán olisi muxejen paratiisi, että he elävät rauhassa ja heitä 

kunnioitetaan, ei ole syrjintää ja niin edelleen.” Miano Borruso on kuitenkin Luisin 

tavoin kritisoinut näkemystä ’homojen paratiisista’ ja niitä tutkimuksia, joissa on annettu 

ymmärtää El Istmon olevan sellainen (2001). Hänen mukaansa zapoteekkiyhteiskunta ei 

millään tavalla ole muxejen paratiisi. Miano Borruso näkee zapoteekkiyhteiskunnan 

pikemminkin homoseksuaalisuutta säännöllistävänä ja institutionalisoivana (2001, 688), 

jolloin vain tietynlainen muxeus tai homous on hyväksyttyä. Luisin esiin tuoma kritiikki 

kuitenkin toistui kenttätyössäni useasti, ja onkin totta, että ajatus paratiisista on levinnyt 

esimerkiksi median välityksellä. Miano Borruso ei kuitenkaan vaikuta tätä ’myyttiä’ 

aloittaneen. Keskustelu on kuitenkin mielenkiintoinen suhteessa siihen, miten 

tutkimuksia luetaan ja ymmärretään tai tulkitaan niin niissä yhteisöissä, joita se käsittelee 

kuin myös esimerkiksi median toimesta. 

Alfredo Mirandé taas on myös tehnyt laajan työn tutkiessaan muxeja (2012, 2015, 2017). 

Mirandén tutkimukset keskittyvät paljon sukupuolen ja seksuaalisuuden teemoihin ja 

Miano Borruson tavoin hänkin käsittelee muxe veloja. Kirjassaan Behind the Mask: 

Gender Hybridity in Zapotec Community (2017) Mirandé tarkastelee muun muassa 

sukupuolen hybridisyyttä, muxejen seksuaalisuutta sekä yhteisön hyväksyntää laajan 

etnografisen aineistonsa kautta. Oma kenttätyöni toi muxeista ja heidän elämästään 

muutenkin esiin hieman erilaisen kuvan kuin mihin Mirandé kirjassaan viittaa. Muxejen 

keskinäiset ristiriidat, kritiikki Intrépidas-järjestöä kohtaan ja uudenlaiset resistanttiset 

näkemykset muxejen asemasta ja hyväksynnässä Juchitánissa eivät saa kirjassa juurikaan 

tilaa. Lisäksi niin Mirandén kuin muidenkin El Istmolla tutkimusta tehneiden tutkijoiden 

valinnat käyttää tutkimukseen osallistuneista heidän oikeita nimiään pseudonyymien 

sijaan herättää kysymyksiä tutkimuseettisistä valinnoista.  

Koen, että sukulaisuuden ja kuulumisen teemoihin keskittyvän tutkimuskysymykseni ja 

fokukseni lisäksi ikäni, sukupuoleni ja seksuaali-identiteettini mahdollistivat pääsyn 

erilaisten näkemysten äärelle ja osin myös demografisesti erilaisten ihmisten pariin, kuin 

Mirandé. Myös valintani keskittyä muxe hombreihin jo paljon esillä olleiden 

feminiinisempien muxejen ja Intrépidas-järjestön vaikuttajajäsenien sijaan korostaa 

Mirandésta ja muista eroavaa näkökulmaani. Mirandén näkemyksessä sukupuolen 

hybridisyydestä ja seksuaalisuuden ja sukupuolen teemoista Juchitánissa on vahvuutensa, 
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mutta tässä tutkielmassa haluan tuoda esiin laajempaa yhteiskunnallista ja sosiaalista 

analyysiä käsittelemällä muxejen relationaalisuutta perheeseen sekä modernisuutta ja 

paikallisten ja globaalien näkemysten risteyskohtaa.  

 

Lisäksi monet opiskelijat ja tutkimusryhmät ovat käsitelleet muxeja erilaisista 

näkökulmista. Esimerkiksi Laaksonen käsittelee väitöskirjassaan muxeja ja muxeutta 

hyvin laajasti keskittyen muun muassa identiteetin ja performatiivisuuden tarkasteluun 

suhteessa heteronormatiivisuuteen (2016). Hän on tarkastellut muxeja queer-teorian 

pohjalta ja tuo tutkimuksessaan esiin Amerikan intiaanien (amerindios) käsitykset 

sukupuolesta, alkuperäiskansan näkökulman (indigeneity), sekä muxejen 

monimuotoisuuden (ibid.). Gómez et. al. on tutkinut muxeja psykologisesta 

näkökulmasta ja käsittelee muxejen lapsuuden eroahdistuksen vaikutusta sukupuoleen ja 

seksuaalisuuteen (2017). Lisäksi Gómez et. al. ovat tutkineet muxejen ja miesten 

perhemallia ja sen levinneisyyttä (2018). He ovat pyrkineet tällä tutkimuksella 

osoittamaan, että miesten seksuaalisen kiinnostuksen toisiin miehiin (male androphilia) 

tiedetään ”ryhmittyvän perheiden sisällä” (2018, 1), ja että mies-androfilian yksi tärkeä 

aspekti on se, mitä enemmän sukulaisina on mies-androfiilejä. Monet El Istmolla myös 

uskoivat muxeuden ’periytyvän’ tai ’kulkevan suvussa’.  

Muita muxeja koskevia opinnäytetöitä ovat esimerkiksi Céspedes Vargasin 

maisterintutkielma heternormatiivisuuden vaikutuksista muxejen rooleihin työelämässä 

sekä paikallisessa ja globaalissa ekonomiassa (2015) ja Marcial Zavalan 

maisterintutkielma muxejen erilaisista identiteeteistä (2015). 

Oma tutkimukseni eroaa aiemmmista tutkimuksista tutkimuskysymysteni myötä, joissa 

keskityn tarkastelemaan muxe hombreja sekä muxejen sosiaalista sijantia 

intersekionaalisesta näkökulmasta. Tuon esiin erilaisten sosiaalisten kategorioiden 

merkitykset sosiaalisen sijannin muodostumiselle ja siten osallistun keskusteluu muxejen 

sosiaalisesti hyväksymisestä paikallisesti sekä heidän representaatiostaan mediassa. 

Modernin ja perinteisen sekä paikallisen ja globaalin risteyskohtien tarkastelu muxejen 

kontekstissa tuovat myös uutta näkökulmaa muxejen elämästä. 

 

4.2 Maskuliininen ja homoseksuaalinen identiteetti  
”Kaikissa yhteiskunnissa sukupuolet ovat muodostuneet mieleen kaiverrettujen 

symbolijärjestelemien kautta, jotka suurimman osan ajasta toimivat automaattisesti ja 
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saavat meidät näkemään sosiaalisen maailman seksuaalisine jakoineen annettuna. Tämä 

symbolinen järjestelmä viittaa vahvasti ’luontoon’ ja kehoon, ja antaa siten sukupuolille 

niiden ’luonnollisuuden’. Sukupuolitetut kategoriat kuten ’mies’, ’homoseksuaali’, 

’nainen’, ja ’neito’ perustuvat tiettyihin ajatuksiin kehosta, sen rajoista ja kehollisista 

käytännöistä, ja tässä meksikolaisessa esimerkissä ennen kaikkea ajatuksiin 

penetraatiosta.” (Prieur, 1996, 104). 

 

Prieurin mukaan activo/pasivo jako perustuu luonnollisina pidettyihin näkemyksiin 

kehosta ja myös se näyttäytyy siksi ’luonnollisena’. El Istmolla jako oli selvästi 

näkyvissä, ja etenkin vanhemmat muxet vaikuttivat järjestävän myös oman identiteettinsä 

tämän järjestelmän perusteella. Prieur korostaa sukupuolien muodostumisen sosiaalista 

aspektia ja El Istmolla oli selkeästi nähtävillä eriävät mielipiteet sukupuolesta ja kehosta 

sekä mielipideilmaston muutos. Käsittelen tässä kappaleessa muxejen eriäviä näkemyksiä 

acrivo/pasivo jakoon liittyen. Toiset – usein vanhemmat muxet – kokivat jaon 

’luonnollisena’, ja sellaisena, jonka mukaan he itse käsittivät oman kehonsa ja 

sukupuolensa ’luonnollisuuden’. Toiset – usein nuoremmat muxet – kokivat 

tämänkaltaisen jaon homofobisena, rajoittavana ja vanhanaikaisena. 

 

Keskustellessani Carlosin ja Gabrielin, kahden noin 50-60 vuotiaan muxe hombren 

kanssa, Carlos kertoi, että usein miehet ottavat yhteyttä sosiaalisessa mediassa. He 

kysyvät, ”que rol llevas” – mikä sinun roolisi on – activo, pasivo vai inter. ”Minä olen 

pasivo.”, kertoi Carlos ja sanoi, että suurin osa muxeista, jotka ottavat yhteyttä, ovat 

intereitä ja he etsivät toisia intereitä. Carlosin arvion mukaan noin puolet muxeista on 

intereitä.  

Gabriel kertoi lisäksi, että hänen mukaansa heteroita ei oikeastaan enää ole, vaan suurin 

osa ihmisistä on biseksuaaleja. Carlos jatkoi tätä ajatusta kertoen, että vain 25% ihmisistä 

on täysin heteroita. Kun kysyn, mistä he tietävät tämän, molemmat sanovat – kuin se olisi 

itsestään selvää – että ”sen näkee”. Carlos ja Gabriel viittasivat tällä ymmärtääkseni 

siihen, että vahvat sukupuoliroolit eivät ole enää niin paljon esillä. Heidän 

näkökulmastaan muutosta sukupuoliroolien näkyvyydessä on siis tapahtunut ja käsitykset 

sukupuolesta ovat mahdollisesti muuttuneet joustavammiksi. Carlos ja Gabriel kuitenkin 

kokivat olevansa pasivoita ja pitivät jakoa edelleen paikkansapitävänä ja ’nuorempien’ 

olevan jaon mukaan siis intereitä eli activon ja pasivon välillä. 
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Carlosin ja Gabrielin puheissa oli kuitenkin myös ristiriitaisuutta. Sukupuoli- ja 

seksuaali-identiteetit vaikuttavat heidän puheissaan olevan käytännössä sama asia, ja 

siksi myös heidän ajattelunsa vaikutti järjestyneen activo/pasivo dikotomian mukaan. 

Toisin sanoen he näkevät biseksuaalit samana asiana kuin interit – he voivat olla niin 

antavia kuin saaviakin osapuolia, huolimatta länsimaiseen käsitykseen perustuvista 

sukupuolijaoista. Tämän käsityksen mukaan muxejen passiivinen identiteetti siis tekee 

mahdottomaksi heidän sukupuoliset suhteensa esimerkiksi naisiin, koska heidät nähdään 

myös passiivisina. Toisaalta miehet voivat omaksua activon tai interin roolin, jolloin he 

ovat joko miehiä tai biseksuaaleja, mutteivat täysin homoseksuaaleja tai muxeja, joka voi 

Carlosin ja Gabrielin mukaan omaksua ainoastaan passiivisen roolin. Carlos ja Gabriel 

vaikuttivat puheissaan viittaavaan toisenlaisiin näkemyksiin hieman ylenkatsoen. 

Keskustelusta välittyi se, että he ovat huomanneet mielipideilmastossa ja mahdollisesti 

myös identiteettipolitiikassa muutoksia, joihin eivät itse koe kuuluvansa. Antonion tapaan 

hekin vaikuttivat muistelevan kaiholla aikoja, jolloin muxet eivät vielä pukeutuneet 

naisiksi ja jolloin juhlia vietettiin miesten ja muxejen kesken ja roolit olivat selkeämmät. 

Myös Miguel, Antonio ja Francesca, kaikki kotoisin Santa María Juárezin pienemmästä 

kylästä, kertoivat olevansa pasivoja.  

 
Francesca: ”Olen pasivo. Olen gay, mutta pasivo.”  

 

Francesca korosti pasivo-rooliaan ja kertoi olevansa gay. Francesca piti tärkeänä korostaa 

pasivon rooliaan kertoessaan, kuka on. Hänen näkemyksestään välittyi vahva usko 

roolien pysyvyyteen ja siihen, mikä hänen oma roolinsa on. Francesca – toisinaan 

Fransisco – pukeutui perinteisiin naisten zapoteekkivaatteisiin juhlia varten, mutta käytti 

tavallisesti miesten vaatteita. Hän käytti feminiinimuotoista nimeään pukeutuessaan 

naiseksi. Francesca kertoi olevansa gay, mutta kertoi myös, että hänen mielestään muxe 

ja gay ovat sama asia, muxe vain zapoteekin kieltä.  

  

Carlosin, Gabrielin, Miguelin ja Francescan puheesta välittyi käsitys siitä, että ”nykyään 

näkee kaikkea”. Tällä he viittasivat sukupuolen ja seksuaalisuuden asettumiseen 

monimutkaisemmiksi kokonaisuuksiksi ja identiteeteiksi kuin ennen, jolloin he näkivät 

sukupuolien ja seksuaali-identiteettien jaon yksiselitteisenä.  Kuitenkin esimerkiksi Santa 

María Juarezin kylässä monet kertoivat, että vaikka tiedetään olevan monia muitakin 

tapoja muodostaa seksuaalisia suhteita, niin käytännössä tilanne on se, että jos olet muxe 
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tai gay, olet myös pasivo. Myös Mirandé on todennut, että useimmat muxet ovat pasivoja 

joiden kumppaneita tai partnereita ovat miehet, mutta toiset ovat biseksuaaleja, naimissa 

naisten kanssa tai eivät ota suhteissaan passiivista roolia (2017, 197). Francescan 

kommentissa ”olen gay, mutta pasivo” on nähtävissä myös hybridisyyttä Mirandéa 

mukaillen. Gay-termin yhdistäminen activo-pasivo käsitepariin tuo myös kaikuja 

globalisaatiosta ja sukupuolen hybridisyydestä. (Mirandé 2017, 197).  

 

El Istmolla activo-pasivo jako oli kuitenkin melko selkeä vanhempien ja nuorempien 

muxejen välillä. Carlos, Gabriel, Miguel, Antonio ja Fransesca kertoivat olevansa 

pasivoja, ja he olivat kaikki vanhempaa ikäluokkaa; yli 50-vuotiaita. Suurin osa 

nuoremmista muxeista, joita tapasin, identifioituivat intereiksi tai gayksi. Vanhemmat 

muxet kertoivatkin, että heillä on suhteita miesten – hombres tai varones – kanssa, kun 

taas nuoremmat kertoivat, että heillä on suhteita miesten tai toisten homojen kanssa. 

Vaikuttaakin siltä, että niin sanotut perinteiset sukupuoliroolit sitoivat enemmän 

vanhempia muxeja ja he asettivat useammin itsensä tiiviimmin activo/pasivo 

kategorioihin, kuin nuoremmat muxet. Vanhempien muxejen rooli syntymäperheissä oli 

myös useammin vanhemmista huolehtiminen, kun nuoremmat olivat itsenäisempiä ja 

asuivat muualla. On myös mahdollista, että vanhemmista huolehtiminen on muxejen osa 

vasta vanhempana, eli huolenpidon ’takaisinmaksun’ aika tulee vasta elämänkaaren 

myöhemmässä vaiheessa ja myös vanhempien vanhettua. Huomionarvoista tässä on 

kuitenkin se, että vanhemman ikäpolven muxet vaikuttivat olevan vahvemmin 

riippuvaisia perheensä hyväksynnästä ja roolistaan perheessään, kuin nuoremmat. 

Perheen vaatimukset vanhemmille muxeille sisälsivät usein myös jonkinlaisen toiveen 

maskuliinisuudesta. Maskuliinisuuden toive tai jopa vaatimus liittyi erityisesti 

pukeutumiseen ja käytökseen, ja osin myös seksuaali-identiteetin piilottamiseen, 

”kaapissa pysymiseen”. Nämä näkemykset korostavat muxejen relationaalisuutta ja 

sukulaisuuden vaikutusta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Toisaalta muxejen 

tutkimuksessa on huomattu, että ’kaapissa pysyminen’ tai piilottelu liittyivät useammin 

gayhin kuin esimerkiksi muxe vestidoihin. Myös Mirandé huomioi, että joidenkin 

näkemysten mukaan gayt ovat maskuliinisempia ja vähemmän näkyvillä julkisesti, koska 

”he pysyvät kaapissa” (2017, 103 ja 184). Voisiko mieheksi pukeutuminen olla tapa 

’piilottaa’ identiteettinsä ulkopuolisilta tai sopeutumisesta tiukkoihin sukupuolirooleihin? 
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Maskuliininen ja miehinen identiteetti Meksikossa ovat keskeisiä Gutmannin 

tutkimuksessa (1996 ja 2003), joka käsittelee maskuliinisuutta suhteessa moderniuteen 

sekä perheeseen. Gutmann käsittelee etenkin isän roolia. Gutmann keskustelee kriittisesti 

miehisistä dikotomioista ja tuokin esiin keskustelun hegemonisesta maskuliinisuudesta, 

jota on misrepresentoitu Latinalaisen Amerikan sukupuolentutkimuksessa usein. 

Guttman kirjoittaa:  

” Helpointa ymmärtää mitä miehenä oleminen Latinalaisessa Amerikassa tarkoittaa niin 

sosiaalisissa kuin henkilökohtaisissakin tarinoissa on suhteessa alueen hegemonisiin 

maskuliinisuuksiin. Hallitsevat miespuoliset ideologiset ilmaukset näistä hegemonisista 

maskuliinisuuksista – esimerkiksi homofobia, machismi ja misogynia – eivät 

yksinkertaisesti ole vain yksilöllisiä ilmaisuja ihmistenvälisistä suhteista perheissä ja 

kotitalouksissa, mutta liittyvät myös sukupuolten välisten epätasa-arvoisuuksien ytimeen 

näissä yhteiskunnissa ja kansainvälisesti” (2003, 3). 

 

Guttmania mukaillen hegemonisen maskuliinisuuden ilmaisu linkittyy vahvasti 

yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen sukupuolten epätasa-arvoon. Se ei siis ainoastaan 

liity meksikolaiseen tai el istmolaiseen käsitykseen miehistä, naisista, maskuliinisuudesta 

ja feminiinisyydestä, vaan laajaan epätasa-arvoiseen järjestelmään. Kuten aiemmin 

Prieuria mukaillen totesin, nämä käsitykset tekevät kategorioista luonnollisen oloisia ja 

siksi niin sanotusti normaaleja. Nuorempi muxe-sukupolvi on kuitenkin alkanut 

kyseenalaistaa näitä stereotyyppisiä ja normalisoituja rooleja – varmasti osaksi 

kansainvälisen gay liberation -liikehdinnän vaikutuksen takia. Vaikka muxejen nähdään 

olevan melko hyväksyttyjä El Istmolla, monet nuoremmatkin muxet kokevat silti 

olevansa aktivisteja oikeuksiensa puolustamisessa ja asemansa parantamisessa.  

 

Rodrigo, eräs nuorempaan sukupolveen kuuluva muxe kertoi näkevänsä activo/pasivo 

jaon patriarkaalisena järjestelmänä, joka on syrjivä ja heteronormatiivinen. Hänen 

käsityksensä mukaan misogynia sekä machismi ovat suuria ongelmia El Istmolla sekä 

koko Meksikossa. Hän huomautti, että vaikka Juchitánissa ja El Istmolla saattaa olla 

hyväksytympää kuulua seksuaalivähemmistöön kuin monessa muussa paikassa, asia ei 

ole aivan niin yksinkertainen. Rodrigo kritisoi muun muassa muxe vestidoja ja heidän 

kriittisiä asenteitaan kahden muxen välisistä suhteista. Rodrigo sanoi, että monet vestidat 

näkevät kahden muxen välisen suhteen jopa ällöttävänä. Hänen mukaansa tämä käsitys 

on machismia ja heteronormatiivisen järjestelmän tukemista, eli osa ongelmaa ja yksi syy 
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siihen, miksei El Istmo ole ”homojen paratiisi”. Rodrigon mukaan syrjivä asenne toistuu 

myös muxejen omissa mielipiteissä.  

  

Raul kertoi, että muxejen järjestö Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro 

”perustettiin alun perin siksi, että poliittinen ja väkivaltainen vainoaminen muxeja 

kohtaan oli niin vahvaa.” Raulin mukaan Meksikon hallitus ja poliisi käyttivät valtaa ja 

voimakeinoja siksi, vain siitä syystä, että muxet kuuluivat seksuaalivähemmistöön. Jos 

muxet olivat kokoontuneet jonnekin, heidät hajaannutettiin ja he saivat sakkoja. Jos he 

olivat kerääntyneet baariin, heidän häädettiin sieltä. Raul kertoi tilanteen muuttuneen 

paljon tultaessa tähän päivään. Kuitenkin niin Raul kuin monet muutkin muxet kertoivat 

väkivallan pelosta ja homofobiasta myös tänä päivänä. Niin Raul kuin Rodrigokin – 

vaikka tulivat todella erilaisista taustoista ja omasivat todella erilaisia näkökulmia – olivat 

sitä mieltä, että homofobia sekä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen pohjautuva syrjintä ja 

seksismi ovat edelleen arkipäivää El Istmolla ja Meksikossa.  

 

Kuten sanottu, useille vanhemmille muxeille ajatus siitä, että muxeilla on suhteita vain 

miesten kanssa, eikä toisten muxejen tai homoseksuaalien, oli ’normaali’ ja 

’luonnollinen’. Tämän näkökulman mukaan miehet ottavat seksuaalisessa 

kanssakäymisessä aktiivisen roolin ja muxet passiivisen. Miguel, Santa María Juárezissa 

asuva reilu kuusikymmenvuotias muxe hombre osoitti näkemyksensä siitä, kenen kanssa 

muxeilla on suhteita, kun kysyin, onko hänen kumppaninsa myös muxe.  

 

Miguel vastasi: ”Ei ei ei, ei hän ole muxe! Nykyään sanotaan, että jos 

sekaantuu gayhin, on itsekin gay. Niin sanotaan. Mutta täällä ei. Täällä 

mies on macho. Et voi sanoa sen olevan gay. Ei ei ei ei… Unohda! Se että 

’teet sen’ gayn kanssa ei ole gay. Se on machoa, hän on mies. Hän on 

ACTIVO. Ja toinen on pasivo. Täällä suurin osa gaysta on pasivoja.” 

 

Miguelin kommentista nousee esiin käsitys siitä, että miesten väliset seksuaaliset suhteet 

järjestäytyvät Santa María Juarézissa nimenomaan activo/pasivo -dikotomian mukaan, 

jossa passiiviset muxet ovat aktiivisten miesten kanssa. Aktiivisen miehen 

maskuliinisuuden ei nähdä kärsivän suhteesta muxen kanssa, nimenomaan siksi, että hän 

on aktiivisessa, penetroivassa, roolissa (esim. Prieur 1996 ja Lancaster 1992). Muxen 

kanssa oleva aktiviinen mies on pikemminkin macho ja erittäin maskuliininen. Chantin 
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(2003) mukaan homoseksuaalisuus järjestyy machismiin liittyvän vallan mukaan. Niin 

kauan, kun toinen on dominoiva osapuoli seksuaalisessa kanssakäymisessä, hän voi 

välttää homoseksuaalisuuden leiman huolimatta passiivisen ”objektin” sukupuolesta 

(Chant 2003, 17).  

 

Yleisen käsityksen mukaan homoseksuaalisuuteen on Latinalaisessa Amerikassa liitetty 

naisellisuus ja miehisyyden menetys. Nämä käsitykset ovat kuitenkin muuttumassa, sillä 

yhä useampi homoseksuaali omaksuu maskuliinisen identiteetin. (Carrillo, 2003). 

Carrillo käsittelee laajasti maskuliinisuuden muutoksia Meksikossa, ja keskustelu on 

mielenkiintoinen myös muxeihin liittyen. Näen aikaisemmin mainitsemani Gabrielin 

kommentin siitä, että ’heteroita on nykyään vain 25%’ liittyvän myös keskusteluun 

maskuliinisuuden muutoksesta. Carrillon mukaan maskuliininen homoseksuaalisuus 

vaikuttaa meksikolaiseen yhteiskuntaan kahdella tavalla. Ensinnäkin niin, että mies voi 

edelleen olla (maskuliininen) mies, vaikka ei olisikaan viehättynyt naisista seksuaalisessa 

mielessä. Toiseksi – vaikka tällöin homoseksuaalinen ja heteroseksuaalinen mies voivat 

vaikuttaa ulkoisilta piirteiltään hyvin samankaltaisilta – miehen ei tarvitse olla macho 

todistaakseen, ettei ole maricón12.  Toisaalta maricón -sanaa käytetään myös 

haukkumasanana, ja machismi, homofobia ja sovinismi määrittelevät edelleen 

näkemyksiä homoseksuaalisuudesta, niin maskuliinisesta kuin feminiinisestäkin. Tätä 

mieltä oli myös Rodrigo.  

 

Carlosin kommentti siitä, että ’heteroita ei enää ole’ (s. 47) liittyy Carrillon esittämään 

ajatukseen siitä, että vaikka maskuliinisella ja oletettavasti heteromiehellä olisi suhteita 

homojen kanssa, se ei tee heistä homoja, sillä heissä ei ole ’naismaisia’ piirteitä. Tämä 

keskustelu liittyy myös keskusteluun activo/pasivo -rooleista, jossa samaa sukupuolta 

olevien välinen seksi ei tee activosta homoa, mutta keskustelut eivät ole identtisiä. 

Myöskään Gabrielin mainitsema biseksuaalisuus ei vähennä niiden miesten 

maskuliinisuutta, jotka häneen ottavat yhteyttä. Silloin tosin hän itse identifioi itsensä 

pasivoksi interin sijaan, ja osoittaa siten, ettei ole kiinnostunut sellaisista suhteista. 

Kuitenkin, vaikka miten liioiteltu tai puolueellinen kommentti olisikin, se viittaa ainakin 

osaltaan jonkinlaiseen muutokseen menneen ja nykyhetken välillä. On mahdollista 

spekuloida, voisiko tämä muutos johtua yhteyden ottamisen helpottumisesta sosiaalisessa 

 
12 Maricón viittaa naismaiseen mieheen, joka on menettänyt miehisyyteensä. (Carrillo 2003, 352). 
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mediassa tai esimerkiksi asennemuutoksista. Myöskään Prieurin mukaan ”ei ole 

epätavallista, että meksikolaisilla urbaanin työväenluokkaan kuuluvilla miehillä on 

seksuaalisia kokemuksia toisten miesten kanssa ainakin joskus elämänsä aikana” (1996, 

89). Prieur nimeää erikseen urbaanin työväenluokan, joka El Istmollakin liitetään 

useammin gayhin, kuin muxeihin. Usein muxeuteen tunnuttiinkin liitettävän juuri 

matalampi sosiaalinen luokka. El Istmolla - luokkaan katsomatta - miesten väliset suhteet 

eivät vaikuttaneet erityisen epätavallisilta, vaikka niistä ei usein erityisen julkisesti 

puhuttukaan. Etenkin mayateista, eli activo-roolin omaksuvista miehistä, joilla oli 

suhteita muxejen kanssa, ei useinkaan puhuttu kovin yleisesti. Kaupungin ja maaseudun 

välillä ei vaikuttanut olevan erityistä eroa miesten välisissä suhteissa muuten kuin 

sosiaalisen ympäristön mielipiteen kannalta – esimerkiksi Santa María Juárezissa usein 

koettiin, että mielipideilmasto isommassa kaupungissa Juchitánissa on sallivampi muxeja 

ja gay:tä kohtaan.  

Mielestäni onkin aiheellista kysyä, ovatko mielipiteet ja näkemykset sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta muuttuneet ajan myötä? Vaikuttaa, että nuoremmat sukupolvet ja 

urbaanimmassa ympäristössä asuvat tai niihin vahvemmissa yhteyksissä olevat 

näkevätkin sukupuolen ja seksuaalisuuden enemmän hybridisenä Mirandén mallin 

mukaan (2017). Toisaalta nuorempien ja urbaanimpien näkemyksissä koostuu 

länsimainen näkemys ja individualistinen valinnan mahdollisuus. Vaikuttaa, että 

maskuliinisuuden vaatimuksia on edelleen, mutta osin niistä ollaan luopumassa tai 

taistelemassa irti. Kuitenkin vanhemman sukupolven puheissa ja teoissa korostuvat 

nimenomaan kategoriat ja selkeät roolit. Näkemysten risteäminen ja toisiinsa 

vaikuttamisen voidaan nähdä myös hybridinä, jossa erilaiset mielipiteet eivät sulje 

toisiaan pois eivätkä edes näyttäydy toistensa vastakohtina vaan toisiaan rakentavia 

käsityksinä. Besnierin bifokaalisuus – modernin ja traditionaalisen samanaikaisuus – on 

tästä hyvä esimerkki. Erilaiset mielipiteet eivät ole erotettavissa ’traditionaalisiksi’ ja 

’moderneiksi’, vaan ne vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti ja ovat jatkuvassa muutoksessa 

(2011).  

 

4.3 Mayate  

Manuel: ”Minulle mayate on periaatteessa sama kuin prostituoitu. He 

etsivät omaa etuaan, taloudellista tai muuta; kännyköitä tai rahaa tai 

alkoholia.”  
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Fransesca: ”Mayatet ovat niitä, jotka myyvät seksiä.  He ovat siivelläeläjiä.” 

 

Miguel: ”Aiemmin vietimme aikaa heidän [mayatejen] kanssaan antamatta 

heille yhtään rahaa. Nykyään ’mayatitot’ ovat jo saavuttaneet sen, että 

heidän palveluksistaan täytyy maksaa. Ja sen lisäksi sinun täytyy kutsua 

hänet oluelle.”  

 

Prieurin mukaan taas “mayate on mies, joka näyttää mieheltä ja harrastaa seksiä 

homoseksuaaleina pidettyjen miesten kanssa ja yleensä myös naisten. Hänen on yleisesti 

oletettu omaksuvan aktiivisen roolin.” (1996, 88) 

Tässä kappaleessa käsittelen tarkemmin ”mayateja” (hombreja) ja muxejen suhteita 

heihin. Kenttätyössäni tapasin henkilökohtaisesti kaksi muxen kanssa seurustelevaa 

miestä, joiden kantilta tarkastelen mayate-ilmiötä suhteessa muxeihin. Mirandé tuo esiin 

myös omassa kenttätyössäni huomaamani määrittelyongelman: mayateista on eri 

ihmisillä todella erilaisia käsityksiä (2017, 93). Omassa kenttätyössäni monet kertoivat 

mayatejen olevan activoja ja miehiä, jotka lopulta päätyisivät naimisiin naisten kanssa, 

mutta jotka harrastivat seksiä muxejen tai gayden kanssa, useimmiten rahasta. 

Nähdäkseni keskusteluun liittyy vahvasti kysymys rakkaudesta ja mayatejen motiiveista 

olla seksuaalisessa suhteessa muxejen tai homoseksuaalien kanssa. Näkemys vaihteli 

vahvasti, ja mayte nimitystä pidettiin myös toisinaan loukkaavana ja väheksyvänä. 

Miguelin kumppani Arturo kertoi itsestään:  

 

”En ole muxe. No tässä suhteessa sanotaan, että [olen] mies, mayate, niin 

voisi sanoa. Mutta en kovin paljon pidä siitä sanasta.”  

 

Arturo siis tunnisti mayate-nimityksen, mutta kertoi olevansa mies. Hän ja hänen 

kumppaninsa Miguel kertoivat molemmat avoimesti rooleistaan, ja Miguel kertoi 

avoimesti olevansa pasivo, ja Arturon olevan activo. Lisäksi Miguel kertoi, että hän 

kohtelee Arturoa kuten kuningasta, joka taas vuorostaan pitää häntä kuningattarenaan. 

Miguelin ja Arturon suhde sai kuitenkin kenttätyöni aikana uusia käänteitä, joka – vaikka 

onkin yksittäinen tapahtuma – valottaa mayaten roolia El Istmolla ainakin yhdestä 

näkökulmasta. 
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Tutustuin muxe Miguelin perheeseen ja sukulaisiin, jotka kertoivat Miguelin olevan 

nykyisessä suhteessaan ja aikaisemmissa suhteissaan melko naiivi. Keskustelu alkoi, kun 

kerroin Eduardolle – nuorelle muxe hombrelle, joka on Miguelin siskonpoika –, että 

muutama vanhempi muxe kertoi minulle, että ilman rahaa muxet eivät saa seksiä. 

Keskustelu jatkui seuraavasti:    

Eduardo: Minun tapauksessani ei. Jos haluat rahaa, sinun täytyy mennä 

töihin eikä häiritä minua. Jos haluat olla minun kanssani, niin olet. Jos 

haluat rahaa, niin ei. Niin kuin sanotaan; ei kaikki rakkaus, eikä kaikki raha 

(ni todo el amor, ni todo el dinero). Mutta tässä tapauksessa, sitä kyllä 

näkee vanhempien ihmisten kohdalla. - - Niin kuin setäni Miguelin.  

Minä: Mitä tarkoitat? 

E: Niin kuin setäni Miguelin tapauksessa! Se mies [Arturo], en tiedä 

sanoiko Miguel sinulle, mutta se mies on hänen kanssaan, koska hän antaa 

miehelle rahaa.  

M: Niinkö? 

E: Sellainen muchacho, joka on tosi fiksu, niin täällä se haluaa juuri sitä. 

Mutta me sanomme [Miguelille], että älä enää anna sille rahaa, sillä tulet 

kyllä näkemään rakastaako hän sinua, koska hän lähtee [jos lopetat rahan 

antamisen]! Mutta Miguel sanoo, että ei; ”hän sanoo, että hän rakastaa 

minua”. Miguelilla ei ole harkintakykyä. Hän ei ajattele. Häntä on satutettu 

monta kertaa. Kertoiko hän siitä? Häntä on satutettu, koska hän pitää niin 

nuorista. Nuoremmat pojat siis – koska hän itse on jo vanhempi – niin he 

haistavat sen [naiiviuden], kun hän juo, ja sitten he menevät puhumaan 

hänelle. Ja sitten hän [Miguel] sanoo heille, että he voivat harrastaa seksiä 

rahasta. Myöhemmin he alkavat riehumaan ja lyövät häntä. Hän on tullut 

hakattuna kotiin monta kertaa.” 

 

Miguel itse kertoi minulle, että on hyvin rakastunut Arturoon, vaikka he olivat tavanneet 

vain muutamaa kuukautta aiemmin. Miguel puhui Arturosta kauniisti ja vaikutti olevan 

aidon ihastunut. Hän vaikutti olevan tilanteeseen tyytyväinen, vaikka kertoikin, ettei 

hänen äitinsä oikein hyväksy suhdetta. Miguel kertoi vuokranneensa talon, jossa hän asui 

yhdessä Arturon kanssa. Heidän ikäeronsa oli myös huomattavan suuri Arturon ollessa 

noin 20-vuotias ja Miguelin yli 60. Kumpikaan heistä ei juurikaan kommentoinut ikäeroa, 

vaan he vaikuttivat olevan sinut asian kanssa. Miguelin siskonpoika Eduardo kuitenkin 
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kommentoi enonsa saaneen siipeensä juuri siksi niin useasti, että hän pitää ”pojista”, 

itseään huomattavasti nuoremmista miehistä. Myös toisella tuntemallani muxe ja mayate 

-parilla oli huomattavan suuri ikäero, he olivat noin 20- ja 50-vuotiaat muxen ollessa 

vanhempi. 

 

Tapasin Miguelin ja Arturon useampaan kertaan ja juttelin molempien kanssa, ja lisäksi 

vietin aikaa Miguelin perheen seurassa. Melko alusta asti huomasin Miguelin ja Arturon 

selkeästi erilaiset tavat puhua suhteestaan. Myös Eduardon kommentit enostaan ja hänen 

suhteestaan Arturoon toivat tämän eron esiin. Kysyin Arturolta, miten hän oli tavannut 

Miguelin ensimmäisen kerran.  

 

Arturo vastasi: “Yhtenä iltana ollessani töissä setäni sanoi ‘ystävysty hänen 

kanssaan, hän on gay, hänellä on rahaa, ota hänestä mitä saat.’ Selvä.”  

 

Yllätyin, että Arturo kertoi minulle tämän, kun kysyin, miten he olivat tavanneet. 

Kertomuksesta nousee esille hyötymisen ajatus, jossa suhde muxen kanssa hyödyttäisi 

Arturoa taloudellisesti tai muulla tavoin. Arturon setä vaikuttaa yllyttäneen Arturoa 

suhteeseen Miguelin kanssa juuri siksi, että hän on gay ja hänellä on rahaa, josta Arturo 

voisi hyötyä. Arturo ei ollut kovin varakkaasta perheestä ja hän kertoi muun muassa 

isänsä olevan vakavasti alkoholisoitunut. Myös Arturo itse kertoi melko avoimesti 

olevansa sekaantunut hämäriin puuhiin ja käyttävänsä esimerkiksi marihuanaa ja 

kokaiinia, josta Miguel ei kuulemma pitänyt. Arturo myös tuntui tarttuneen setänsä 

ehdotukseen, mutta kertoi kuitenkin jokseenkin ristiriitaisesti myös siitä, että he ovat 

Miguelin kanssa ’normaali pari’, jotka tekevät asioita yhdessä ja ovat harkinneet 

adoptoivansa lapsen. Monessa suhteessa Arturo vaikutti olevan melko epävakaa. 

Siskonpojan Eduardon mielestä ”eno Miguelia” on huijattu tällaisissa tilanteissa jo monta 

kertaa aiemmin, ja suhteissa on pitkälti kyse rahasta.  

 

Yhtenä aamupäivänä osallistuin vela-juhlien suunnittelukokoukseen yhdessä Miguelin ja 

Arturon kanssa. Arturo lähti tapaamisesta sen ollessa puolivälissä, sillä hänellä ei ollut 

suunnittelussa suurta roolia. Kokouksen loputtua Arturoa ei kuitenkaan näkynyt ja 

Miguel ihmetteli, minne hän oli mennyt. Lähdimme kokouksesta Miguelin kanssa 
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mototaxilla13 kohti linja-autoasemaa, josta minun oli tarkoitus suunnata takaisin 

Juchitániin. Miguel pyysi mototaxin kuljettajaa kuitenkin ajelemaan kiertoreittejä ja 

etsimään autoaan. Autoa eikä Arturoa löytynyt ja saapuessamme linja-autoasemalle 

Miguel vaikutti vaisulta ja kertoi olevansa huolissaan. Sain kaksi päivää myöhemmin 

Miguelilta viestin, jossa hän kertoi, että Arturo on varastanut hänen autonsa, eikä hän ole 

nähnyt kummastakaan jälkeäkään, mutta jatkaa etsintöjä. Taas myöhemmin, noin viikon 

päästä tästä, tapasin Miguelin uudelleen. Hän kertoi, että auto oli lopulta löytynyt 

panttaamosta ja Miguelin täytyi maksaa suuri summa rahaa saadakseen auton takaisin 

itselleen.  Miguel kertoi ”avaavansa elämässään uuden sivun ja jatkavansa uuden prinssin 

etsintää”.  

 

Miguelin ja Arturon tarinassa vaikuttaa korostuvan juuri ajatus siitä, että mayatet 

useimmiten hyötyvät jotenkin tai pyrkivät hyötymään suhteestaan muxen kanssa. Prieurin 

mukaan kontaktit maskuliinisten miesten ja feminiinisten homoseksuaalien välillä ovat 

monimutkaisia sosiaalisia pelejä, jossa totuuden ja rehellisyyden rajat ovat usein 

epämääräisiä, ja joissa ei “välttämättä sanota mitä tarkoitetaan tai tarkoiteta sitä mitä 

tehdään” (Prieur 1996, 90). Miguelin ja Arturon suhteessa vaikuttaa olevan kyse juuri 

samanlaisesta ilmiöstä, jossa etenkin Arturo pelasi jonkinlaista sosiaalista peliä, jonka 

säännöistä toinen ei ole selvillä. 

Suhtautumisen mayateihin nähdään myös eroavan sukupolvien välillä. Mahdollisesti 

määrittely activo/pasivo -jaon mukaan on siis osittain muuttumassa. Noin 

kolmikymmenvuotias Manuel kertoi, että hänen sukupolvensa ”on hieman avoimempi 

sen suhteen, että suurin osa suhteista on muxen ja muxen välillä. Gay ja gay siis. Eli aika 

vähän näkee niitä, jotka ovat mayatejen kanssa.”.  

 

Manuel jatkoi:”nyt käydään väittelyitä siitä, että gay voisi olla avoimesti 

suhteessa. Mutta no… niin kuin sanoin, täällä ei katsota hyvällä sitä, että 

mies olisi miehen kanssa… Kun sitä haluaisi vain elää onnellisena 

kumppaninsa kanssa, mutta täällä ei vielä ole totaalista hyväksyntää. Se 

[on se] ristiriitaisuus eri muxejen näkemyksien välillä, että ei hyväksytä 

kahden miehen suhdetta, vaan [hyväksytään ainoastaan] muxen ja heteron 

suhde.”  

 
13 Mototaxi on El Istmolla yleinen kulkuväline, kolmipyöräinen mopo, jossa on pieni matkustamokori 
kahdelle tai kolmelle matkustajalle.  
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Myös Rodrigo puhui muxeyhteisön sisäisestä syrjinnästä ja tarrautumisesta 

kategorisointijakoihin, kuten activo/pasivo ja siihen, että muxeilla voisi olla suhteita 

ainoastaan miehiin. Tämän voisi nähdä olevan myös länsimaisten mallien hylkimisenä ja 

pyrkimyksenä säilyttää jokin ’perinteinen’ järjestelmä. Monet kertoivatkin, että muualla 

ja etenkin kaupungeissa on tavallista, että kaksi homoa ovat suhteessa keskenään, mutta 

El Istmolla ei. Eduardo kertoi näkökulmastaan näin:  

 

Eduardo: ”Muxeilla ei ole suhteita toisiin muxeihin. Ei niin kuin muissa 

maissa tai kaupungeissa missä joku, joka kulkee gayn kanssa on gay. Ei 

täällä. Muxella on naisen rooli. Joten miestä, joka kulkee muxen kanssa 

kutsutaan mayateksi. Muxe ei voi koskaan kulkea muxen kanssa, ei koskaan. 

Tai no voi, mutta se ei ole normaalia.”  

 

Rodrigon mukaan muxeilla on Juchitánissa kaksi tehtävää: huolehtia äidistä ja kodista 

sekä maksaa seksistä. Hänen mielipiteensä on kärjistys, mutta se liittyy vahvasti 

keskusteluun sosiaalisesta sijainnista, mayateista, muxejen asemasta ja roolien 

lokeroitumisesta, jota käsittelen lisää kappaleessa 6.  Keskustelu liittyy vahvasti myös 

siihen, että muxejen väliset suhteet eivät ole niin yleisiä, sillä ne eivät ole erityisen 

hyväksyttyjä. Vaikuttaakin siltä, että suhteiden perusteena ei tämän takia voikaan usein 

olla rakkaus, vaan pikemmin raha ja muxejen itsensäkin ylläpitämä ajatus siitä, ettei heillä 

voi olla suhteita toisten gay:den kanssa. Rodrigon mukaan ”heteromiehet” myyvät 

ruumiinsa ja eroottisen pääomansa muxeille, jotka eivät kulttuurin takia oikein voi 

esimerkiksi harrastaa seksiä keskenään.14 Lisäksi seksistä maksamiseen vaikutti liittyvän 

myös muxejen ’ahkeruus’ työntekijöinä, ja se, että useinkaan heillä ei ollut elätettävänä 

omaa perhettä, jolloin heillä nähtiin olevan enemmän rahaa käytettävissään. Tämä tulee 

esiin myös Arturon kertoessa, miten hän tutustui Migueliin (s. 57).15  

  

 
14 Keskustelussa rahasta ja seksistä motiivit hämärtyvät ja Prieur onkin kirjoittanut, että on hankalaa 
erottaa, onko kyse rahasta vai transvestiittien kanssa seksiä harrastavien miesten piilotellusta 
seksuaalisesta kiinnostuksesta miehiin (1998, 189). 
15 Rahasta ja seksistä sekä eroottisesta toimijuudesta ovat kirjoittaneet tarkemmin esimerkiksi Zelizer 
2007 ja Wardlow 2006. 
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5 Muxejen sukulaisuus ja relationaalisuus 
 
”… lapset eivät ole hyväksyttyjä niinkään siksi, että he ovat muxeja, vaan siksi, että he 

ovat osa perhettä.” (Mirandé 2015, 11).  

 
Niin meksikolaisessa kuin zapoteekkikulttuurissakin perheen merkitys yksilöille on suuri 

ja on hyvin tyypillistä, että synnyinperheen luota muutetaan pois vasta naimisiin 

mennessä. Muxejen elämässä avioituminen ei kuitenkaan useinkaan tule kysymykseen 

eikä ’perinteinen’ elämänkaari, jossa avioidutaan ja saadaan lapsia, ole heille useinkaan 

mahdollinen. Sen sijaan suhteet läheisiin sukulaisiin kuten vanhempiin ja lapsiin ovat 

tärkeitä, mutta usein myös kaukaisempia sukulaisia, kuten serkkuja, pidetään tärkeinä 

perheenjäseninä. 

Juchitánissa monella on käsitys, että muxe on perheessä se henkilö, joka jää 

synnyinperheeseen huolehtimaan vanhemmista muiden lasten avioituessa tahoilleen. 

Vanhemmat eivät silloin koskaan jää yksin tai ilman hoivaa vanhoilla päivillään. Tämän 

vuoksi moni Juchitánissa ajattelee, että muxen syntyminen perheeseen on siunaus tai 

etuoikeus (ks. Mirandé 2017). Nämä vanhemmista huolehtimisen järjestelyt kuitenkin 

vaikuttavat vahvasti muxejen mahdollisuuteen perustaa oma perhe. Käytännössä kaikki 

haastateltavani kertoivat, että Juchitánissa on todella harvinaista, että muxella tai gay:llä 

olisi puoliso, jonka kanssa hän asuisi ja hankkisi lapsia. Santa María Juárezin kylässä 

tällaisen yhteisasumisen sanottiin olevan käytännössä olematonta, mutta Juchitánissa sitä 

sanottiin olevan jonkin verran. Tutustuin ainoastaan yhteen yhdessä asuvaan miespariin 

– Migueliin ja Arturoon -, joista toinen oli muxe ja toinen hombre, mutta heidänkin tiensä 

erosivat kentällä oloni aikana, kuten edellisessä kappaleessa kerroin. He asuivat Santa 

María Juárezissa, ja ainakin kertomusten mukaan olivat ainoa miespari, joka siellä asui 

yhdessä. Jotkut kertoivat, että oli tavallisempaa, että kaksi naista asui yhdessä ja eli 

pariskuntana, mutta muuten lesbot eivät olleet esillä yhtä julkisesti kuin jotkut muxet.   

 

Muxen osa näytti siis olevan vanhemmista huolehtiminen ja siten vastavuoroinen 

huolenpidon ylläpitäminen, jota hän ei voi osoittaa omiin lapsiinsa. Teoreettisesti voisi 

siis ajatella, että sukulaisuus pysähtyy muxeen – tai jopa, että reproduktiivinen 

sukulaisuus on häneltä kielletty. Avoimeksi tässä järjestelyssä jää kuitenkin se, kuka 

muxesta huolehtii hänen tulleessaan vanhaksi, jos hänellä ei ole koskaan mahdollisuutta 



60 
 

omaan perheeseen ja omiin lapsiin. Usein kuitenkin muxen (veri)sukulaiset huolehtivat 

hänestä vanhana. 

Tässä kappaleessa käsittelen muxejen sukulaisuutta suhteessa (lapsuuden)kotiin, 

huolenpitoon, sukupolven muutokseen, queer-sukulaisuuteen ja länsimaiseen 

homoidentiteettiin. Käsittelen aihetta uuden sukulaisuuden teorioiden ja gay kinship – 

teorioiden kautta. Sivuan lisäksi muxeuden muutosta, joka liittyy laajempiin sosiaalisiin 

ja kulttuurisiin muutoksiin Meksikossa ja globaalisti. Tarkastelen sukulaisuutta ja 

perhettä myös kuulumisen keskeisimpänä sijaintina ja perheen asemaa sosiaalisen 

sijainnin muodostumisessa. Kappaleessa kuusi taas syvennän kuulumisen keskustelua ja 

käsittelen muutosta sekä globaaleja ja paikallisia käsityksiä ja kuulumista suhteessa 

niihin. Jatkan ensin kuitenkin muxejen sukulaisuuden tarkastelua. 

 
5.1 Uusi sukulaisuus, huolenpito ja sukulaisuuden ristiriitaisuus 
 
Carlos asui yksin rauhallisella asuinalueella Juchitánissa. Hän työskenteli korttelissaan 

kokkina ja tuli toimeen suhteellisen hyvin myydessään ruokaa naapurustossa. Noin 

viisissäkymmenissä oleva Carlos oli muutama vuosi aiemmin muuttanut takaisin 

Juchitániin työskenneltyään kaksi vuosikymmentä muualla. Carlos pukeutui miesten 

vaatteisiin, ja kertoi olevansa muxe hombre. Kenttätyöni aikana tutustuin Carlosiin ja 

hänen perheeseensä hyvin. Tutustuin hänen siskoihinsa, veljeensä ja heidän lapsiinsa. 

Tapasin myös Carlosin äidin, mutta meillä ei ollut yhteistä kieltä hänen puhuessaan 

ainoastaan zapoteekkia. Poikkeuksellisesti Carlosin äiti asui Carlosin siskon luona, joka 

piti tästä huolta. Heidän perheessään äidistä huolehtiminen ei ollut muxen tehtävä. 

Carlos tutustutti minut ystäväänsä Antonioon, Santa María Juarezissa asuvaan noin 

kuusissakymmenissä olevaan muxe hombreen. Antonio asui vanhan äitinsä kanssa ja oli 

jo eläköitynyt työstään opettajana ja pyöritti pienimuotoista liiketoimintaa omassa 

kylässään. 

Carlos ja Antonio jakoivat kanssani omaa elämäänsä ja kokemuksiaan, ja käsittelen 

heidän kertomansa avulla muxejen suhdetta sukulaisuuteen uuden sukulaisuuden 

teorioiden, huolenpidon käsitteen sekä vanhempien roolien kautta. Käytän analyysissä 

myös gay- ja queer-sukulaisuuden teorioita, jotka perustuvat useimmiten valittuihin 

perheisiin, kuten Westonin (1991) tutkimuksessa lesbojen ja homojen sukulaisuudesta. 

Suuri osa homojen sukualaisuuden tutkimuksesta keskittyy kuitenkin kaupunkeihin 

etenkin länsimaissa, ja osin perheen valinnan mahdollisuuteen vaikuttavatkin myös muut 
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asiat, kuten luokka, asuinpaikka ja etninen tausta. Sosiaalinen kontrolli ja perheen 

vaikutus yksilöiden toimintaan on usein vahvempaa paikallisissa konteksteissa kuin 

esimerkiksi kaupungeissa (Doderer 2011 ja Adiego ja Velázquez 2017), ja 

mahdollisuuksia irrottautua sosiaalisesta kontrollista säätelee muun muassa ekonominen 

tausta ja sosiaalinen luokka. El Istmolla perheen ja yhteiskunnan sosiaalinen kontrolli 

vaikuttikin vahvalta ja siksi gay- ja queer-sukulaisuuden teoriat eivät yksinään riitä 

käsittelemään muxejen sukulaisuutta.  

 
Huolenpito 
 

Antonio: “Olin äitini kanssa sinä päivänä, kun oli se maanjäristys. Kun 

alkoi täristä, sanoin hänelle, että mikä onni, että minusta tuli muxe. Sen 

takia olin äitini kanssa [sinä päivänä]. Minun naimisissa olevista 

siskoistani kukaan ei ollut siellä. Ainoa, joka hänen kanssaan oli, olin 

minä.” 

 

Chiapasin vuoden 2017 maanjäristys oli tuhoisa ja Antonio kertoi, että ainakin seitsemän 

ihmistä kuoli järistyksen takia Santa María Juárezissa. Antonion sanoista välittyy huoli 

siitä, mitä hänen äidilleen olisi voinut käydä, jos hän ei olisi ollut paikalla. Hän vaikutti 

olevan ylpeä siitä, kuinka hyvin hän täyttää ja täytti tuona nimenomaisena päivänä 

roolinsa äitinsä huolenpitäjänä. Antonio mainitsee myös että ”oli onni”, että hänestä tuli 

muxe, jotta hän pystyi olemaan järistyksen aikaan pitämässä huolta äidistään. Hänen 

kommenttinsa vertautuu kiinnostavalla tavalla huolenpidon sukupuolittuneisuuteen; jos 

Antonio olisi esimerkiksi ollut ’tavallinen mies’, hän ei todennäköisesti olisi ollut 

pitämässä äidistään huolta. Hän kokee myös muxena asemansa olevan vastuullinen 

huolenpitäjä, sillä hänen siskoillaan esimerkiksi on omat perheensä, joista he pitävät 

huolta. Antonio näki asian niin, että jos hän ei olisi muxe, hän ei olisi ollut äitinsä kanssa, 

jolloin tälle olisi voinut käydä huonosti maanjäristyksessä.   

Borneman (1997) on käsitellyt sukulaisuutta syntyperän ja avioliittojen sijaan 

huolenpidon kautta. Hänen mukaansa ihmiset eivät seuraa antropologisten 

sukulaisuusteorioiden kaavoja ja rakenteita, vaan luovat omia, jotka eivät välttämättä 

perustu verisukulaisuuteen tai avioliittoon perustuvaan sukulaisuuteen. Vastavuoroinen 

huolenpito – to care and to be cared for – on Bornemanin mukaan vapaaehtoista 

sukulaisuutta. Vaikka Antonion tapauksessa huolenpidon suhde liittyy 

verisukulaisuussiteeseen (äiti ja poika), huolenpito on silti keskeinen osa suhdetta, joka 
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ei ensisijaisesti liity verisiteeseen vaan sosiaaliseen paineeseen hoivata. Antonion suhde 

äitiinsä on hyvin erilainen, kuin esimerkiksi hänen siskojensa ja äidin välinen suhde, sillä 

siskot ovat naimisissa ja heillä on omia lapsia, joista täytyy pitää huolta. Huolenpitoon 

perustuvan sukulaisuuden vapaaehtoisuus ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Härkönen 

(2014) on käsitellyt väitöskirjassaan huolenpidon vastavuoroisuutta kuubalaisessa 

kontekstissa. Hän viittaa Maussin (1990 [1950]) lahjateoriaan, jossa lahjojen antamiseen 

sisältyy aina vastavuoroisuuden velvoite eli velvoite palauttaa lahja jossakin muodossa. 

Huolenpidon vastavuoroisuuden keskeisyys sosiaalisissa suhteissa (Härkönen 2014, 39) 

liittyy vahvasti juuri muxejen velvollisuuteen huolehtia vanhemmistaan. Maussia 

mukaillen vastavuoroisuuden merkitys sosiaalisille suhteille on niitä ylläpitävä ja 

vahvistava ja joka epäonnistuu palauttamaan vastalahjan, nähdään jopa alempiarvoisena 

(1990 [1950], 83). Vastavuoroisuuden periaatteen myötä huolenpitokaan ei siis olisi 

vapaaehtoista, vaan siihen sisältyy velvoite vastata saatuun huolenpitoon, sosiaalinen 

paine hoivata. Perinteisessä sukupolvien kierrossa lapsena vanhemmilta saatu hyvinvointi 

jatkuu sukupolvelta toiselle, mutta sukupolvien pysähtyessä muxeen, se kääntyy takaisin 

vanhempiin.  

Schneideria (1980 [1968]) ja Sahlinsia (2011a, 2011b) seuraillen sukulaisuuteen liittyvät 

myös rakkaus ja olemisen vastavuoroisuus. Muxetkaan eivät nähneet sukulaisuutta 

ainoastaan huolenpidon velvollisuutena, vaan rakkaus ja lämpimät sukulaisuuden tunteet 

kuten diffuusi, kestävä solidaarisuus (Schneider 1980 [1968]) kuuluivat niihin tärkeinä 

osina. Lämpimät tunteet ja yhteiselo ja olemisen vastavuoroisuus kuitenkin usein tulivat 

näkyviin huolenpitona.  

Antonio asui äitinsä kanssa, ja näki tärkeänä sen, että joku pitää huolta vanhasta äidistä, 

joka olisi muuten yksin. Antonion isä oli kuollut ja sisarukset menneen tahoillaan 

naimisiin, joten hän oli myös olosuhteiden pakosta äitinsä ainoa huolenpitäjä. El Istmolla 

monet kertoivat ajattelevansa, että juuri muxen kuuluukin jäädä Antonion tapaan 

synnyinkotiinsa huolehtimaan vanhemmista. Kuten Kuubassa Härkösen kuvaamana 

(2014, 41), myös El Istmolla harva olisi itse kuvannut sukulaisuussuhteitaan 

vastavuoroisuuden termein, vaikka se olisikin keskeinen arvo monessa suhteessa. El 

Istmolla puhuttiinkin pääosin auttamisesta (ayuda) tai tuesta (apoyo), ja kuvailtaessa 

vanhempien suhdetta lapsiin, puhuttiin usein rakkaudesta tai kiintymyksestä (cariño). 

Nämä käsitteet kuitenkin henkivät vastavuoroisuuden ja huolenpidon ajatusta.  

Huolenpito voi viitata niin hoivaamiseen (nurture) kuin materiaaliseen panokseenkin 

(Härkönen 2014, 41).  Avun, tuen ja kotitöihin osallistumisen voidaan nähdä kuuluvan 
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näistä kumpaankin. Läsnäolo ja auttaminen voivat olla henkistä ja tunteellista yhtä lailla 

kuin ruoan laittaminen tai siivoaminen voivat olla materiaalisia panostuksia 

huolenpitoon. Joskus materiaalinen huolenpito voi olla taloudellista tukemista eli rahan 

antamista. Rahallinen avustus ja huolenpito voivat olla esimerkiksi rahalähetyksiä 

(remittances) ulkomailta takaisin kotimaahan tai muualta kotikaupungin ulkopuolelta 

takaisin perheelle. Luis, noin 40-vuotias muxe hombre, oli jokin aika sitten muuttanut 

Oaxacan kaupunkiin, mutta hän oli kotoisin Juchitánista. Hänellä ei ollut mahdollisuutta 

auttaa tai pitää huolta vanhemmistaan muuten, mutta hän tuki heitä rahallisesti. Luis 

kertoi olevansa luottavainen tulevaisuuteen, mutta aloitettuaan hiljan uuden 

liiketoiminnan kaikki oli vielä epävarmaa. Luis oli huolissaan omasta toimeentulostaan, 

mutta sen myötä myös perheestään. 

 

Luis: “Perheeni huolestuttaa minua, koska he ovat riippuvaisia minusta. 

He ovat taloudellisesti riippuvaisia minusta. -- Äitini ei työskentele ja minun 

täytyy antaa hänelle rahaa, ja siksi se on huolestuttavaa. Mutta se on myös 

moottorini tehdä työtä. Että minun täytyy työskennellä perheeni vuoksi, 

minun täytyy huolehtia hänestä ja pyrkiä eteenpäin, että hänellä olisi 

mukava elämä.”  

 

Luis kertoi myös, että vain yksi hänen siskoistaan auttoi hänen äitiään taloudellisesti, ja 

korosti, kuinka toisella heistä on jopa viisi lasta, eikä tukeminen edes olisi mahdollista. 

Taloudellinen tukeminen on selkeimmässä muodossaan materiaalista huolenpitoa, ja 

Luisin kertoessa siskoistaan käy ilmi, että huolenpito siirtyy heiltä eteenpäin heidän 

lapsilleen. Siskoa, jolla on viisi lasta, ei velvoitettu auttamaan äitiä taloudellisesti, mutta 

huolenpidon vastavuoroisuus siirtyy lapsettomilta ja muxeilta takaisinpäin vanhemmille. 

Chant kirjoittaa, että ”vanhuksista huolehtiminen on ylivoimaisesti pikemmin naisten 

kuin miesten aluetta” (2003, 18) ja El istmon tapauksessa naisten lisäksi myös usein 

muxejen. Chantia mukaillen muxejen rooli naisten ja miesten alueiden välimaastossa 

sopii hyvin kuvaan ja huolenpito ja hoiva ovat vahvasti sukupuolittuneita. Siinä missä 

muxe osallistuu kodin töihin myös ”naisten alueella”, myös sukupuolittunut vanhuksista 

huolehtiminen on muxelle mahdollista. Luis asui poissa kotikaupungistaan, ja oli 

muutenkin melko autonominen suhteessa moniin vanhempiin muxeihin. Rahalähetykset 

ja materiaalinen tukeminen vaikuttivatkin olevan relationaalisuuden tapa, jonka myös 

autonomisempi muxe kuten Luis tunsi velvollisuudeksi perhettään kohtaan.   
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Toisaalta huolenpito ja hoiva toimivat myös toiseen suuntaan, jolloin synnyinperhe tuo 

turvaa myös muxelle vanhoilla päivillä. Carlos esimerkiksi kertoi, että hänellä ja hänen 

siskollaan on yhteinen talo heidän molempien nimissä, ja että ”minulla on siskoni perhe”.  

 

Carlos: ”Saan siskoltani paljon apua. Kun tulen vanhaksi, niin minulla ei 

ole kenenkään apua. Mutta minulla on heidät. Siskoni kertoo lapsilleen, että 

minä olen tulevaisuudessa osa perhettä. Joten minulla ei ole yksinäinen olo. 

Meillä on talo, joka on minun ja siskoni nimissä.”  

 

Carlos on tehnyt siskonsa kanssa sopimuksen tulevaisuudesta, ja siskon lapsille opetetaan 

eteenpäin, että ”tió Carlosista”16 täytyy pitää huolta tämän tullessa vanhaksi. 

Huolenpitäminen liittyy myös Meksikossa institutionaalisen vanhustenhoidon 

olemattomuuteen. Kun valtio ei pidä huolta, vanhemmista pidetään huolta sosiaalisesti ja 

perheen kesken.  

 

Yhtenä päivänä saavuin Carlosin luo, sillä hän oli ehdottanut, että menisimme 

vierailemaan hänen vanhan ystävänsä, jo ikääntyneen muxe hombren, Renon, luona. 

Lähdimme toiselle puolelle Juchitánia mototaxilla kohti hänen taloaan. Saavuttuamme 

koputtelimme jonkin aikaa oveen kenenkään kuitenkaan vastaamatta. Lopulta Carlos 

kysyi Renon naapurilta, tiesikö hän, missä Reno on. Naapuri kertoi Renon lähteneen jo 

pois, muuttaneen perheensä luo toiseen osavaltioon, ”sillä hän oli jo niin vanha”, naapuri 

lisäsi. Carlos kertoi myöhemmin, ettei ollut tiennyt Renon lähteneen, mutta tiesi Renon 

siskon lasten perheineen asuvan toisessa osavaltiossa, jonne Reno oli oletettavasti 

mennyt. Tapaus oli hyvä esimerkki huolenpidosta, joka kuitenkin on vahvasti perheen 

sisäinen asia, ja relationaalisuus ja sosiaalinen huolenpidon velvoite myös perheen 

kaikkia jäseniä kohtaan on vahvaa näiden vanhetessa.  

 

Huolenpidon relationaalisuus tulee esiin hyvin niin Carlosin kuin Luisinkin tarinoissa. 

Niin materiaalinen kuin hoivaamiseenkin liittyvä huolenpito korostavat sukulaisuuddn 

relationaalisuutta ja perheeseen kuulumisen tunnetta, johon myös vastavuoroisuuden ja 

velvollisuuksien vaatimukset liittyvät. Stasch kuitenkin kirjoittaa, että ”Kuuluminen 

 
16 Esp. el tío – eno tai setä, la tía – täti 
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suvun yhteenkuuluvuuden ideaalina liikkuu vastustuksiensa kanssa ja niiden myötä. 

Sukulaisuussuhteet eivät ole ainoastaan yhteisen olemisen kokemuksia, mutta myös 

yhteistä olemista jota määrää ja tukee yhteinen tuntemattomuus (strangeness) (2009, 133-

134). Staschin mukaan yhteenkuuluvuudella on siis myös kääntöpuoli; ne, jotka eivät 

kuulu sukuun, jotka ovat tuntemattomia ja joihin siten esimerkiksi huolenpito ei kohdistu. 

Tämän myötä esimerkiksi muxejen puolisot (mayatet) ovat usein sellaisia henkilöitä, 

jotka eivät ole tervetulleita muxejen sukuun. Queer-sukulaisuudessa nouseekin esiin juuri 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema perheessä, jossa usein korostuu 

yhteenkuuluvuuden kääntöpuoli, eroavuus tai ainakin etäisyys perheestä. Muxejen 

puolisojen ollessa toivomattomia sukulaisia, sukulaisuuden kääntöpuolet tulevat esiin 

myös ei-kuulumisena sekä muina ristiriitaisuuksina muxejen perheissä.  

 

Queer-sukulaisuus ja sukulaisuuden ristiriitaisuus 
 
”Vaikka antropologisilla analyyseilla on ollut tapana korostaa sen positiivisia ja 

harmonisia aspekteja, sukulaisuus on myös irtikytkentää ja erottamista” (Carsten 2000, 

24).  

Antonio näki huolenpidon vanhemmista ylevänä oikeutena ja suoraselkäisenä 

vastavuoroisuutena – ovathan hänen vanhempansa huolehtineet hänestä hänen ollessaan 

lapsi. Toiset taas näkivät tämän huolenpidon taakkana ja velvollisuutena, joka lankeaa 

muxelle siksi, ettei tällä ole omia lapsia huollettavanaan – ehkä siksi, että nämä 

mahdollisuudet on muxelta evätty juuri sen tähden, että hän voisi huolehtia 

vanhemmistaan. Joissakin muxetutkimuksissa esitetään zapoteekkivanhempien näkemys 

siitä, että muxe perheessä on etuoikeus ja jopa siunaus Jumalalta (esim. Mirandé 2015, 

11). Esimerkiksi Miano Borruson mukaan ahkerina työntekijöinä nähdyt muxet tuovat 

äidille niin taloudellista turvaa kuin moraalista tukeakin, ”eikä muxe koskaan hylkää 

vanhempiaan vaikeina aikoina: vanhoina ja sairaina” (2001, 686).  

Keskustelimme Gabrielin noin kuusikymmenvuotiaan muxe hombren kanssa tästä 

näkemyksestä, jonka mukaan muxe perheessä on etuoikeus ja äitien mielestä ”paras 

lapsista” (Miano Borruso 2001, 686). Gabriel kiivastui aiheesta ja toi esiin jopa hieman 

katkerankin asenteensa ja kysymyksen siitä, kenelle muxe perheessä oikeastaan on 

etuoikeus.   

Gabriel: ”Ei se ole etuoikeus. Miksi? Koska sinulla on velvollisuus. Sinut 

velvoitetaan olemaan siellä [kotona]. Koska sinulla ei ole ketään muita kuin 
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sinut itsesi. – Sinun aikasi voidaan vapaasti käyttää. Koska sinulla ei ole 

ketään ja heillä on sinun velvollisuutesi, sinä olet se, joka [jää kotiin 

huolehtimaan vanhemmista]. Ja niin. Niin se kasvaa ja sinä kasvat, ja sinut 

ohjataan tähän vastuullisuuteen.” 

 

Gabriel painotti muxen velvollisuutta jäädä kotiin, ja myös Miano Borruso tuo esiin 

muxen aseman kotiin jäävänä yhteiskunnassa, jossa naiset työskentelevät myös paljon 

kodin ulkopuolella (2001, 686), kuten mercadolla17.  

Gabriel sanoi, että koska muxella ”ei ole ketään”; ei puolisoa tai mahdollisuutta 

perheeseen, muxella ei myöskään ole muuta valinnanvaraa kuin jäädä kotiin. Toisaalta 

muxeilta on usein nimenomaan perheen vaatimusten myötä kielletty puolison tuominen 

sukuun. Hänellä ei siis ole ketään muuta kenestä pitää huolta kuin synnyinperheensä ja –

kotinsa. Tässä mielessä muxejen avioituminen tai eläminen parisuhteessa olisikin 

mahdotonta, sillä heidän velvollisuutensa ajatellaan olevan vanhemmista huolehtiminen. 

Gabriel näkee sukulaisuuden erityisesti velvoittavana suhteena, joka pakottaa 

omaksumaan tietyn roolin ja mukautumaan odotuksiin. Tällä tavalla sukulaisuuden 

järjestelmä toimii valtavirtaisena järjestelmänä, johon muxen – valtavirtaan 

sopimattoman ja perinteisiin sukupuolirooleihin sopimattoman – on vain sopeuduttava. 

Sukulaisuuden vaatimukset muovaavat muxen sosiaalista sijaintia niin perheen sisällä 

kuin yhteiskunnassakin, sillä sukulaisuus myös muovaa kulttuurista järjestystä (Strathern 

2014, 46).  

 

Antropologiassa sukulaisuutta on tarkasteltu usein hyvinkin positiivisten käsitysten kuten 

”rakkauden”, ”yhteisymmärryksen”, ”olemisen vastavuoroisuuden” ”diffuusin, kestävän 

solidaarisuuden” ja ”huolenpidon” teemojen kautta, mutta sukulaisuuteen liittyy myös 

ristiriitaisuuksia ja negatiivisia ominaisuuksia (ks. Carsten 2013, 246; Peletz 2001; 

Lambek 2011). Gabrielin näkemys velvoittavasta sukulaisuudesta voidaan nähdä 

sukulaisuuden ristiriitaisuutena tai jopa sukulaisuuden konfliktina (Lambek 2011). 

Sukulaiset kohtelevat toisiaan joskus huonosti, ja usein neuvottelut sukulaisuudesta 

kietoutuvat juuri näiden negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden ja näkemysten muotoon.  

Tarkastellessa homojen sukulaisuutta näitä negatiivisia ja ristiriitaisia ”neuvotteluja” 

käydään usein juuri koskien ei-heteroseksuaalisen perheenjäsenen sukulaisuutta. 

 
17 Esp. mercado – tori, kauppapaikka 



67 
 

Vanhempien (ja muiden sukulaisten) hyväksyminen on keskeinen teema ”kaapista ulos” 

tulemisessa ja aiheuttaa toisinaan konflikteja sukulaisuussuhteissa. Lambek näkee 

sukulaisuuden muodostuvan teoissa (acts of kinship) eivätkä nämä teot aina ole 

positiivisia tai yhdistäviä (2011, 3). Myös Peletz käsittelee sukulaisuuden ristiriitaisuutta, 

jonka hän käsittää ”samanaikaisten ja vastakkaisten tunteiden tai asenteiden 

kokemuksena yksittäistä ilmiötä kohtaan” (2001, 413). Peletz siis tunnistaa niin 

sukulaisuuden positiiviset käsitykset esimerkiksi huolenpidosta ja rakkaudesta, mutta tuo 

esiin myös vastakkaisten sukulaisuuden tunteiden tai asenteiden olemassaolon. Peletz 

käyttää tästä termiä ”sekavat tunteet” (mixed emotions). El Istmolla useat muxe hombret 

kertoivat ’sekavista tunteistaan’ perheitään kohtaan. Esimerkiksi Miguel kertoi isästään, 

joka ei poikansa ollessa nuori hyväksynyt tätä lainkaan. Miguel kertoi, että hänen isänsä 

kohteli häntä väkivaltaiseksi siksi, että hän oli avoimesti gay. Isän väkivallan syy oli 

hänen poikansa muxeus – ja isän reaktio oli yrittää väkivaltaisesti pakottaa lapsensa 

olemaan heteroseksuaali. Miguel kertoi, että hänen isänsä pakotti hänet opettelemaan 

korjaamaan autoja, joka ilmeisesti hänen isänsä mielestä oli ”miehistä” ja estäisi pojan 

homoseksuaaliset taipumukset. Myös Härkönen (2014) tuo Kuuban kontekstissa esiin 

lapsen homoseksuaalisuuden aiheuttaman perheen ja etenkin isän kriisin. Lapsen 

homoseksuaalisuuden nähdään vaarantavan suvun jatkuvuuden, mutta Härkösen mukaan 

myös isän maskuliinisuuden. Härkönen kirjoittaa: ”Koska se nähdään esinsijaisesti isän 

tehtäväksi opettaa poika olemaan niin kuin mies, pojan homoseksuaalisuus liitetään osin 

hänen isänsä oletettuun ’kykenemättömyyteen’ täyttää tehtävänsä” (2014, 155). 

 Miguelin kertomus paljastaa keskeisen piirteen queer-sukulaisuudessa, joka ei ole 

ainutlaatuinen El Istmolla ja queer-sukulaisten kieltämistä ja ei-hyväksymistä 

tapahtuukin lähes kaikkialla maailmassa. Vaikka muxet kokevat vahvasti kuuluvansa 

osaksi perhettä, ei-kuulumisen ja perheestä erkaantumisen teemat nousivat myös usein 

esiin. Suvun jatkuvuuden pelko, äidin pelko siitä, ettei hän saa lapsenlapsia (ks. myös 

Härkönen 2014, 155) ja isän pelko oman maskuliinisuuden kyseenalaistamisesta ja siksi 

naurunalaiseksi johtumisesta ovat El Istmollakin esiin nousseita syitä myös 

sukulaisuuden negatiivisille puolille. Muxen kuulumisesta perheeseen käytiin usein 

neuvottelua ja kuulumisen kokemus oli usein koetuksella etenkin ’kaapista tulemisen’ 

aikaan, jolloin monet kokivatkin ei-kuuluvuutta perheestään. Joskus tilanne parantui ajan 

myötä ja perheen välit parantuivat ja muxelle oli taas tilaa perheessä, mutta ei aina. 

Kappaleen viisi alussa esiin nostamani ajatus (s. 59) lapsien hyväksymisestä siksi, että he 
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ovat osa perhettä, piti kuitenkin useimmiten paikkansa, ja relationaalisuus ylitti 

muxeuden aiheuttamat perheen ristiriidat. 

 

5.2 Se nace o se hace? – Äidin rooli muxen elämässä  
 
Se nace o se hace? Synnytäänkö muxeksi vai kasvetaanko siihen? Juchitánissa tehdyissä 

tutkimuksissa puhutaan usein naisten korkeasta asemasta kaupungissa ja 

zapoteekkikulttuurissa. Mirandé kirjoittaa, ettei Juchitán ei ole matriarkaalinen 

yhteiskunta vaan siellä vallitsee ”matrifokaalinen perhemalli, joka kestää patriarkaatista 

huolimatta, missä niin miehillä kuin naisillakin on tärkeät kulttuuriset ja rituaaliset roolit 

ja missä naiset käyttävät merkittävästi valtaa ja autonomiaa taloudellisesti, sosiaalisesti 

ja sukulaisuusjärjestelmässä” (2015, 5. Ks. myös Chiñas 1997 ja Bennhold-Thomsen 

1997). Tehdessäni itse kenttätyötä Juchitánissa, monissa kertomuksissa nousi esiin äidin 

vahva vaikutusvalta kodin piirissä, niin taloudellisissa kuin muissakin perheen asioissa. 

Juchitánin mercadolla on tehty tutkimuksia naisista ja heidän asemastaan kauppiaina ja 

siten myös päättäjinä kotitalouksien taloudesta (Mirandé 2015, 5 ja esimerkiksi 

Bennholdt-Thomsen 1997, 67). Naisten aseman tunteminen El Istmolla on keskeisessä 

osassa myös muxejen tutkimusta, sillä sukupuolten väliset valta-asetelmat vaikuttavat 

mitä keskeisimmin myös muxejen asemaan yhteiskunnassa. Monissa El Istmon 

zapoteekkiperheissä äiti oli keskeinen hahmo perheessä, jolla oli paljon päätäntävaltaa 

perheen asioissa. Tässä kappaleessa käsittelenkin naisten ja etenkin äitien asemaa 

suhteessa muxeihin ja muxejen identiteetin luomiseen. 

Carlosin mukaan aikaisemmin oli tyypillistä, että suurien perheiden nuorimmasta pojasta 

tuli muxe.  

Carlos: ”Aikaisemmin avioliitosta syntyi kymmenestä viiteentoista lasta. 

Seitsemän lasta oli vähän, niin kuin minun vanhemmillani oli. Mutta muilla 

oli kymmenestä neljään-, viiteentoista lasta. Joten, jos perheessä oli 

viisitoista poikaa, niin nuorimmaisesta, kuopuksesta, tuli muxe. Miksi 

hänestä tuli muxe? No, että hän voisi auttaa vanhempiaan kotitöissä ja 

auttaa ylläpitämään sitä jätkäjoukkoa… kaikkea sellaista. Sellaista se 

tosiaan oli. Mutta nykyään tämä ei enää pidä paikkaansa koska perheet 

eivät enää ole niin suuria. Nykyään muxe syntyy perheeseen, jossa on ehkä 

kolme poikaa. Ja hänen äitinsä ottaa hänet lapsekseen, koska äiti tarvitsee 

jonkun, joka auttaa häntä.” 
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Carlos ei asunut äitinsä kanssa, mutta hänen äitinsä asui samassa pihapiirissä Carlosin 

naimisissa olevan siskon kanssa. Carlosin kertomus kuitenkin osoittaa, minkälainen 

muxejen asema on perheessä aikaisemmin ollut. Carlos ja Antonio ja myös muut 

haastattelemani muxet kertoivat, että ovat auttaneet äitiä kodinhoidossa ja ylläpidossa 

lapsesta saakka, vaikka eivät aikuisena välttämättä asuisikaan äitinsä kanssa. Monet myös 

kertoivat, että koska äiti tiesi, että muxe ei koskaan tule menemään naimisiin, hän jää 

hoitamaan vanhempia.18 Suureen perheen ylläpidossa äidin kotitöiden tekeminen ei 

myöskään enää ollut riittävää, ja äiti tarvitsi taakkaan auttajan. Kotitöiden jakautuminen 

sukupuolten kesken oli Juchitánissa edelleen räikeää, ja koti nähtiin usein äidin 

valtakuntana (ks. myös Chant, 2003, 167). Miehet tekivät töitä lähinnä kodin 

ulkopuolella, tai joitakin satunnaisia korjaus- tai remonttitöitä kotona. Päivittäisaskareet 

kotona olivat selkeästi naisten– ja muxejen – töitä. Monet kertoivatkin, että muxet ovat 

ahkeria työntekijöitä siksi, että he voivat tehdä niin miesten kuin naistenkin töitä. Äidin 

oli siis helppo pyytää muxea tekemään kotitöitä, vaikka ne olisivatkin enemmän ”naisten 

töitä”. Esimerkiksi Stolenin mukaan Argentiinassa kotitöiden tekemistä pidetään 

naismaisena ja siten miehille häpeällisenä ja niistä pitämistä ”homomaisena” (Melhuus 

ja Stølen 1996, 169-170), ja samankaltainen käsitys oli monella myös Juchitánissa. 

Keskustelussa on näkyvissä jopa maskuliinisuuden kriisi (Chant 2003, 187), ja 

”naismaisuus” ja ”homomaisuus”, jotka esimerkiksi kotitöiden tekemiseen liitetään, ovat 

sitä uhkaavia tekijöitä (esim. Härkönen 2014, 157). 

 

Myös suureen perheen vuoksi, eli olosuhteiden pakosta äidin täytyi pyytää yhtä pojista 

avuksi kotitöihin. Vaikuttiko äidin päätös silloin siihen, kenestä lapsista tuli muxe? 

Collieria ja Yanagisakoa (1987) mukaillen sukupuolen ja sukulaisuuden muotoutuessa 

yhdessä, voidaan spekuloida, että sukulaisuussuhteet saattavat vaikuttaa siihen, että 

yhdestä zapoteekkiperheen lapsesta tulee muxe. Polarisoitunut jako miehiin ja naisiin 

aiheutti vaikeita tilanteita, joissa esimerkiksi perheessä, jossa oli vain poikia, kotitöille ei 

löytynyt tekijää, ellei ollut muxea. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miten 

perhe ja sukulaisuus muovaavat muxen sosiaalista sijaintia. 

 

 
18 Tasa-arvoisen avioliittolain myötä tähän voi toki tulevaisuudessa tulla muutos. 
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Carlos jatkoi tarinaansa suuresta perheestä, josta nuorimmasta tuli muxe, kertoen, että 

isällä ei oikeastaan ollut sananvaltaa tähän keskusteluun. Carlos kertoi, että äiti oli 

perheessä se, joka tekee päätökset. Lisäksi hän puhuu äidin hyväksymisen tärkeydestä – 

äiti ”ottaa” tai ”omaksuu” muxen lapsekseen, jotta saisi apua. Silloin äidin rooli 

näyttäytyy aktiivisena muxen ”luomisessa”. Äiti tarvitsee jonkun kotiin auttamaan häntä, 

ja hyväksyy lapsensa naiselliset piirteet ja mahdollisesti jopa kasvattaa hänestä muxen. 

Koti on vahvasti äidin aluetta, ja muxen tullessa apuun kotitöihin, myös muxe 

sosialisoituu vahvasti kodin piiriin. Silloin voisi ajatella, että jos äiti valitsee pojistaan 

sen, joka jää kotiin auttamaan, äidin rooli muxen luomisessa olisi vahva. Myös tässä 

nähdään äidin ja perheen rooli muxen sosiaalisen sijainnin luomisessa myös yhteiskunnan 

kontekstissa. 

Toisaalta taas monet asiat, joita kohtasin kenttätyössä, viittasivat siihen, että ”muxeksi 

synnytään”. Moni haastattelemani muxe kertoi, kuinka jo lapsena heillä oli tapana leikkiä 

mieluummin tyttöjen kanssa kuin poikien, tai mieluummin ”tyttöjen leikkejä”. Monet 

kertoivat vanhempien vahvasta roolista tässä – he joko hyväksyivät tai eivät, mutta lähes 

poikkeuksetta vanhemmat huomasivat ”taipumuksen jo lapsena”, ja tähän liittyi 

erityisesti vahva dikotominen jako miehiin ja naisiin ja tyttöihin ja poikiin, ja siten eri 

piireihin.  

Nuket, kotileikit ja äidin auttaminen olivat naisellisia kategorioita ja tyttöjen leikkejä, kun 

taas pyörät, autot ja riehakkaat leikit poikien leikkejä. Monesti ”taipumuksen 

huomaamiseen” liittyivät myös ruumiinkäytännöt, kuten itkeminen, puhetapa ja eleet. 

Näitä eleitä huomioivat myös muut sukulaiset. Ollessani Carlosin siskontyttären 

quinceañera-juhlan lavadassa, eli juhlia seuraavan päivän juhlassa heidän kotonaan, 

Carlos oli ottamassa itsestään ja noin 6-vuotiaasta sukulaispojastaan kuvaa kännykällään. 

Carlos sanoi minulle, että poika on varmasti muxe. Kun kysyin, mistä hän tietää, hän 

vastasi vain, että ”sen vain tietää”. Myöhemmin, kun lapsi oli jatkanut omia teitään 

leikkimään ja ilmeisesti leikeissään satuttanut itsensä tullen itkien oman äitinsä luo, 

Carlos sanoi minulle, että ”katso nyt, kuinka hän itkee. Eikö ole ihan selkeästi muxe?”. 

Carlos identifioi lapsen itkun naismaiseksi, hän näki itkemisen ruumiin käytäntönä, joka 

liittyy naisellisuuteen ja tunteiden avoimeen ilmaisuun. Toisaalta, Carlos osoitti minulle 

usein naapureitaan, tuttujaan tai jopa tuntemattomia ihmisiä, ja kertoi heidän olevan 

muxeja ja olevan heterosuhteessa vain ”kulissin” vuoksi. Useinkaan Carlosin osoittelut 

eivät perustuneet tietoon henkilön seksuaalisuudesta tai siihen, että hänelle olisi uskottu 

piiloteltu seksuaali-identiteetti, vaan Carlos teki päätelmiä ihmisten käytöksen ja 
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kehollisen toiminnan perusteella. Tämänkaltainen ”gaydar”-ilmiö perustuu kehollisten 

ilmaisujen tulkintaan ja kategorisointiin, sekä usein käsityksiin melko rajoittuneita 

sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisutavoista. Useimmiten Carlosin osoittelut kertoivat 

siitä, että hän liitti käsittämänsä naismaisuuden homoseksuaalisuuteen, ja jakoi miesten 

ja naisten piirteet melko dikotomisesti toisistaan erillisiksi. Lisäksi kommentit korostivat 

sitä, miten myös hän myös itse homoseksuaalisuuden olevan jotain, mitä kuuluu pitää 

piilossa ja ’kulisseja’ pystyssä. Hän tunnisti myös maskuliinisuuden vaarantuvan 

homoseksuaalisissa piirteissä ja ehkä myös sen, että on rohkeaa tuoda se esiin ja tehdä 

itsensä haavoittuvaiseksi pilkalle ja ivalle (vrt. Intrépidas – pelottomat).  

Omasta lapsuudestaan Carlos kertoi esimerkillä, joka hänen mukaansa kuvaa sitä, kuinka 

hän jo lapsena tiesi olevansa muxe ja hänellä oli naismaisia piirteitä. Carlos kertoi, että 

hänen isoäitinsä kysyi häneltä ja hänen veljeltään Kuninkaiden päivänä19 , minkä lelun 

he haluaisivat lahjaksi. Carlosin veli kertoi haluavansa kolmipyörän, mutta Carlos kertoi 

haluavansa nuken. Isoäiti suostui, ja Carlosin sanojen mukaan lähti hakemaan hienoa 

nukkea jopa Oaxacasta asti, sillä niihin aikoihin niitä ei saanut lähempää. Carlos kertoi 

isänsä olleen suutari ja tämä tehneen nukelle jopa pienet kengät. Carlosin mukaan aivan 

lapsen syntymästä asti tietää, että tämä on muxe, ja nimenomaan feminiiniset piirteet ovat 

merkki poikalapsen muxeudesta (myös Härkönen 2014, 157). Tämän näkemyksen 

mukaan muxeksi synnyttään ja muxeus tulee esiin varhaislapsuudessa kulttuurissa 

feminiinisiksi määriteltyjen piirteiden ilmetessä. Vanhemmilla on kuitenkin osansa 

näiden piirteiden ja lapsensa muxeuden hyväksymisessä, jossa feminiiniset piirteet 

hyväksytään tai niitä yritetään vaientaa, toisin sanoen vanhempien omat käsitykset 

sukupuolesta ohjaavat lapsen kasvatusta dikotomiseen sukupuolimallin perusteiseksi tai 

hyväksytään monimuotoisuus. Carlosin tapauksessa isoäiti ja isä hyväksyivät lapsen 

toiveen nukkelelusta, vaikka se ehkä heidän mielestään saattoi viitata feminiinisyyteen ja 

siten pojan homoseksuaalisuuteen. Carlos kertoi olevansa onnekas, kun hänen piirteensä 

ja hänet itsensä hyväksyttiin omana itsenään. Hyväksymisen tematiikka on lähellä 

kuulumisen keskustelua, ja sitä, miten muxen asema perheessä määrittyy.  

Muxejen ’kaapista tulo’ tai omasta seksuaalisuudesta kertominen vanhemmille vaikutti 

aina olevan jollain tavalla riski sukulaisuudelle. Miten oma perhe suhtautuisi siihen? 

Riskinä oli pelko siitä, etteivät vanhemmat hyväksy muxea omana itsenään. Vanhempien 

 
19 El Día de los Reys Magos (Loppiainen). Tammikuun kuudentena itämaan tietäjien kerrotaan vieneen 
Jeesus-lapselle lahjoja. Tämän tarinan myötä meksikolaiset ja muut latinalaisamerikkalaiset ja 
espanjalaiset lapset saavat (joulu)lahjansa usein juuri Kuninkaiden päivänä. 
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hyväksyntä onkin keskeinen osa homoseksuaalien elämää kaikkialla nykyäänkin, sillä 

”homofobiaa on kaikkialla”, kuten Carloskin huomautti. Vaikka ’kaapista tulo’ omalle 

perheelle ei kaikille haastattelemilleni muxeille ollut vaikea tai haastava paikka, osalle se 

oli sitä hyvinkin paljon. Tilanteissa, joissa perhe ei hyväksynyt muxeutta tai reagoi 

muuten negatiivisesti, sukulaisuus näyttäytyi joskus jopa kirouksena, ja sen negatiiviset 

ominaisuudet korostuvat ja muxelta saatetaan jopa kieltää sukulaisuus. Sukulaisuuden 

kieltäminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perheen hyväksymättömyys menee niin 

pitkälle, että muxea ei enää tunnisteta tai myönnetä perheen jäseneksi – jolloin 

kuuluminen perheeseen lakkaa. Toisaalta sukulaisuuden kieltäminen voi tarkoittaa 

esimerkiksi reproduktiivisuuden kieltämistä sosiaalisen paineen avulla.  

 
Äidin rooli muxen elämässä tämän ollessa lapsi on suuri, mutta vaikutus jatkuu myös 

vanhemmiten. Carlos kertoi, kuinka hänen äitinsä mielipide vaikutti hänen haaveisiinsa 

saada omia lapsia. 

 

Carlos: ”Minulla oli mahdollisuus, minulle annettiin adoptio[-oikeus], 

mutta äitini ei hyväksynyt sitä. Hän ei halunnut. Minulla ei ollut heidän 

tukeaan, koska he sanoivat, että se vähä omaisuus, joka minulla oli kuluisi 

lapseen ja hän [jonka kanssa tämä adoptio olisi onnistunut] oli henkilö, 

joka ei kuulu perheeseen. Totta kai olisin halunnut. [Mutta eri asia on saada 

se mitä haluaa] Pystyin näkemään sen, minulla oli mahdollisuus. Olisin 

saanut pojan tai tytön - ilman mitään ongelmia. Ilman ongelmia. Mutta 

perheeni ei koskaan halunnut. Nyt haluaisin, mutta olen jo liian vanha. 

Silloin kun olisin voinut, en adoptoinut koska he [vanhempani] eivät 

halunneet…” 

 

Suurimpana syynä siihen, miksei Carlos saanut haluamaansa perhettä, oli hänen äitinsä 

tahto. Hänen äitinsä ei hyväksynyt sitä, että Carlosilla olisi lapsi. Carlos mainitsi syyksi 

tähän sen, että lapsesta olisi kuluja – eikä Carlosilla olisi varaa siihen sekä sen, ettei 

henkilö, jonka kanssa lapsi oli tarkoitus hankkia kuulunut perheeseen Carlosin äidin 

mielestä. Carlos osoittaa tällä kommentillaan, että muxejen avioituminen tai yhdessä 

eläminen ei vaikuttanut kovin mahdolliselta, eikä muxen puolisolla olisi mahdollisuutta 

silloin ”kuulua perheeseen”. Myös äidin päätäntävalta oman lapsensa 

reproduktiivisuuteen näyttäytyy Carlosin sanoissa erittäin vahvana. Carlos perustaa 
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päätöksensä olla hankkimatta lasta äitinsä tahtoon, vaikka hänelle oli annettu jo oikeus 

adoptioon ja muut olosuhteet olisivat antaneet myöden.  

Sukulaisuuden vaikutusvalta ja jopa pakollisuus sai Carlosin jättämään 

adoptiohaaveensa. Syntymäperheen vaikutus oli ainakin Carlosin tapauksessa erittäin 

vahva, ja ylettyi hänen omaan valintaansa tehdä lapsia. On mahdollista, että Carlosin äiti 

näki poikansa velvollisuutena hoitaa häntä vanhemmiten, tai että Carlosin lasten 

hankkiminen saattaisi aiheuttaa hallaa perheen kunnialle (ks. seuraava kappale). Syitä 

siihen, miksei Carlosin äiti halunnut Carlosin hankkia lapsia, voidaan spekuloida, mutta 

Carlosin alistuminen tähän mielipiteeseen tuo esiin sukulaisuuden pakottavuuden ja 

siihen liittyvät valtasuhteet.  

 

Miguel: ”Olen eläköitynyt ja olen äitini kanssa. Ja nyt juuri on yksi 

yksityiskohta mitä äitini ei voi hyväksyä, ja se on se, että minulla on 

kumppani. Äitini kärsii, kun hänen lellitystä lapsestaan on tullut tällainen 

tai että on mahdollista, että hänen lapsensa hylkää hänet. Sisarukseni ovat 

kaikki selittäneet hänelle, että Miguel tarvitsee yksityisyyttä ja että hänen 

täytyy saada olla yksin. Koska me olemme olleet hänen kanssaan koko 

ajan.” 

 

Miguelin äiti ei hyväksy poikansa suhdetta. Toisin kuin Carlosin tilanteessa, Miguel on 

päättänyt olla välittämättä äitinsä mielipiteensä ja toimii sitä vastaan. 

Sukulaisuussuhteeseen liittyvät ”sekalaiset tunteet” näyttäytyvät Miguelin esimerkissä 

selkeinä, kun Miguel myös kertoo välittävänsä perheestään todella paljon. Samalla hän 

kokee kuitenkin myös turhautuneisuutta hänen äitinsä vaatimaa huomiota kohtaan.  

Miguel sisaruksineen näkee, että huolenpidon vastavuoroisuus on tullut päätökseen; äidin 

huolenpito on ’maksettu takaisin’ vuosien aikana, ja Miguelin kuuluu saada yksityisyyttä 

ja vapautus äitinsä huolenpidosta. Miguelin mukaan hänen äitinsä kuitenkin pelkää 

lapsensa hylkäävän hänet.  

Carlosin adoptiotoiveet sekä Miguelin seurustelusuhde ovat asioita, joita heidän äitinsä 

eivät voi hyväksyä. Molemmat viittaavat siihen, että heidän lastensa muxeus on osin 

lopulta perheelle ongelmallista. Niin reproduktiivisuus seksuaalisuus kuin 

seurustelusuhteen ylläpitäminenkin ovat molemmat vanhemmille hankalia asioita syystä 

tai toisesta. Carlos vaikuttaa hyväksyneen tämän, mutta Miguel osoittaa vastustusta 

äitinsä mielipidettä kohtaan. Kuitenkin niin hyväksyntä kuin vastarintakin voidaan nähdä 
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kuuluvan sukulaisuuden olemukseen, ne ovat olemisen vastavuoroisuutta (mutuality of 

being), relationaalisuutta ja erilaisia vastauksina sukulaisuuden konflikteihin. 

Seuraavassa kappaleessa tuon esiin näkökulman kodin kunnioituksesta, joka voi olla 

myös yksi syy, miksi Carlosin ja Miguelin vanhemmat vaativat heiltä tietynlaista 

”muxelle sopivaa” käytöstä (ei lasten hankkimista, ei seurustelusuhteita). Seuraavassa 

kappaleessa tuon esiin isän roolin ja keskustelun muxelle sopivasta pukeutumisesta. Näen 

kuitenkin kodin kunnioituksen teeman jatkuvan myös muxejen käytöksen ja päätösten 

rajoittamiseen, kuten tässä kappaleessa näimme.  

 

5.3 Respeto a la casa – Isän rooli muxen elämässä 
 
Kodin kunnioittaminen - respeto a la casa - toistui useissa haastatteluissa, kun keskustelin 

muxejen kanssa naiseksi pukeutumisesta tai avoimesti suhteessa olemisesta. 

Keskusteluissa näkyi tärkeänä perheen ja kodin rooli mielipiteiden muokkaajana ja sen 

peilinä. Perheen hyväksynnän ehtona vaikutti usein olevan vaatimus kodin 

kunnioittamisesta. Isän rooli korostui keskusteluissa kodin kunnioituksesta, joka liittyi 

useimmiten myös muxen pukeutumiseen naisten vaatteisiin. Isä vaikutti olevan se 

henkilö, jonka maineeseen kodin maine vahvimmin liittyi ja jota talouden jäsenten piti 

omalla olemuksellaan kunnioittaa. Tämä oli mielenkiintoista, sillä muutoin äiti nähtiin 

useimmiten kodin auktoriteettina ja siitä vastuussa olevana. Kyseessä saattoi olla jo esiin 

tuomani isän ”epäonnistuminen” poikansa kasvattamisessa, pelko oman 

maskuuliinisuuden menettämisestä ja siten kasvojen menettämisestä, josta Härkönenkin 

(2014, 155) on kirjoittanut. 

Isään liittyvät kunnioituksen vaatimukset tulivat esiin niin Carlosin kuin Antonionkin 

haastatteluissa, mutta myös nuorempien muxejen kanssa. 

 

Carlos: ”Olen tiennyt [että olen muxe] lapsesta asti. Ikinä, ikinä, ikinä 

minulla ei ollut ongelmaa sen kanssa. Isäni sanoi minulle ainoastaan, että 

kunnioita kotia, eikä muuta. Että en pukeutuisi naiseksi, sillä se ei ole 

tarpeellista.” 

 

Antonio: “Aiemmin harva ihminen täällä – tai ei kukaan – pukeutui 

naiseksi. He olivat muxeja, mutteivat pukeutuneet [naiseksi]” 

Minä: ”Mitä tapahtui? Miksi se muuttui?” 
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Antonio: ”Se on juuri se, mitä minä en ymmärrä. En tiedä… siksi koska 

ihmisillä on enemmän vapautta pukeutua. He menevät juhliin pukeutuneina 

naisiksi. Nykyään jopa alle 16-17-vuotiaat pojat menevät ihan 

pukeutuneina eikä heidän isänsä sano mitään. – Minun isäni sanoi minulle, 

että minun pitää kunnioittaa kotia, ja myös kunnioittaa muita, ettei tapahdu 

mitään onnettomuuksia, mitään väkivaltaa. Ja kaikkea onkaan tapahtunut, 

muxejen pahoinpitelyä… Mutta ei minun kohdallani. Tähän mennessä – 

Jumalalle kiitos – minulle ei ole tapahtunut [mitään], minuun ei ole 

koskettu.” 

 

Carlos ja Antonio kertoivat kumpikin isiensä mielipiteistä, joiden mukaan he hyväksyvät 

lapsensa muxeuden, kunhan he kunnioittavat kotia olemalla pukeutumatta naiseksi. 

Näistä mielipiteistä kuultaa näkemys perheen julkisesta kunniasta, siitä lapsi saa olla 

muxe, mutta mielellään vaivihkaa tai jopa salaa niin, että perhe ei sen tähden ajaudu 

naurunalaiseksi muiden silmissä. Lisäksi isien mielipiteistä kuultaa näkemys poikien 

feminiinisyyden tuhoisuudesta perheen kunnian kannalta. Antonio on myös omaksunut 

samankaltaisen näkemyksen kuin isänsä, ja hänen sanoistaan ilmenee paheksunta nuorten 

poikien naiseksi pukeutumista kohtaan. Hän näki feminiinisyyden – ja muxeuden – 

olevan myös uhka. Naiseksi pukeutuminen tuo muxeuden ja feminiiniset piirteet esiin ja 

julkisiksi ja on siksi vaaraksi. Esimerkiksi viharikoksen uhriksi joutumisen vaara on 

olemassa ja Antonio tunnisti tämän. Kunnian lisäksi kyseessä on muxen ja ehkä myös 

perheen turvallisuus. Seksuaalisuuden ja etenkin homoseksuaalisuuden julkinen 

näyttäminen on myös kunnia- ja turvallisuuskysymys – ja isät vaikuttivat olevan 

huolissaan niin perheensä kunniasta kuin turvallisuudestakin. 

Haastattelemani muxe hombret kertoivat myös muita syitä siihen, miksi he pukeutuvat 

miesten vaatteisiin. Esimerkiksi Miguel kertoi sen liittyvän kunnioituksen lisäksi myös 

julkiseen ammattiinsa. 

 

Miguel: ”Minä tiedän, että preferenssini (mieltymykseni) on gay. Olen 

rehellinen perheessäni, ja aluksi he eivät hyväksyneet minua, isäni ennen 

kaikkea. Isäni löi minua koska olin gay. Ja laittoi minut tekemään auton 

korjausta, koska hän oli mekaanikko. – Elin heidän [perheeni] kanssaan, 

kunnes lähdin Méxicoon opiskelemaan opettajaksi. Ja tein niin, että minulla 

oli tyttöystävä. Elin pakon sanelemana, mutta ihan todella en tuntenut 
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[mitään], sillä mieltymykseni oli gay. Aikaa kului ja lähin opiskelemaan 

Méxicoon ja tutustuin yhteen naiseen. Mutta ei, hänen kanssaan oleminen 

ei antanut minulle mitään. Pukeuduin normaalisti [miesten vaatteisiin]. 

Koska minun työssäni vaadittiin, että minulla oli puku ja kravatti. Se oli osa 

olemustani. -- Tästä syystä en voi pukeutua [naiseksi]. Totuus on, että niin 

kuin tähänkin asti, minulla on tämä koulutus. Minä kunnioitan, kunnioitan 

perhettäni. Ja nykyään perheeni hyväksyy minut. Kaikki sisarukseni” 

 

Miguel kertoo, kuinka hänen homoseksuaalisuutensa liittyy vahvasti perheeseen ja on 

siten relationaalista. Isän hyväksyntä ajoi hänet puoliksi pakolla tekemään 

maskuliiniseksi miellettyjä tehtäviä kuten auton korjausta. Lisäksi Miguel yritti 

vanhempia miellyttääkseen seurustella naisten kanssa – mutta epäonnistui (vrt. Härkönen 

2014, 154). Miguel kertoo, että julkisen ammattinsa takia hän on koko elämänsä 

pukeutunut ’normaalisti’ eli miesten vaatteisiin, mutta kietoo tähän myös perheen 

kunnioituksen ja hyväksynnän. Myöhemmin Miguel kertoi, että hänen perheensä kyllä 

hyväksyy hänet, muttei sitä, että hän seurustelee ja asuu kumppaninsa kanssa.  

Miguel vaikuttaa hyväksyneen perheensä ja työnsä vaatimukset siitä, minkälainen hänen 

tulisi olla. Vaatimukset ja niihin vastaaminen voidaan nähdä sukulaisuuden neuvotteluna, 

jossa Miguelin perhe hyväksyy hänet tai ei. Työn kannalta on mahdollista, että 

samanlaista neuvottelua tapahtuu mutta valtion ja yhteiskunnan tasolla. Tietyissä 

(valtion) viroissa ”kuuluu” olla tietynlainen, että voi kuulua hyväksyttävänä osana 

valtiolliseen perheeseen.  

Isien toiveissa lastensa käytöksestä, pukeutumisesta ja piirteistä kuulsi toive 

sopeutumisesta vallitseviin sukupuolirooleihin ja -malleihin. Tietynlainen ”kunnollisuus” 

käytöksessä, pukeutumisessa ja piirteissä vaikutti toivomukselta tietynlaisesta 

habituksesta. Muxejen isät tai äiditkään eivät kaikissa tapauksissa hyväksyneet lapsiensa 

piirteitä, sillä ne saattoivat vaarantaa perheen ja kodin aseman. Hyväksyminen toimii 

tällöin vallan muotona, jossa lasta tavallaan kiristetään sopeutumaan ylhäältä päin 

(esimerkiksi isältä) annettuihin malleihin, tai hän jää perheen ulkopuolelle. 

”Maanpakolaisuus” perheestä ja perheen ehdollinen rakkaus ovat teemoja, jotka gay-

sukulaisuuden tutkimuksessa ovat nousseet usein esiin (esimerkiksi Weston 1991, 43-

76). Berry kirjoittaa osuvasti, että seksuaalinen käytös sinänsä ei ole perheille ongelma, 

vaan pikemmin ”eksklusiivinen seksuaalinen suuntautuminen jonka kehittyminen 

eksklusiiviseksi seksuaaliseksi ja sosiaaliseksi identiteetiksi vuorostaan häiritsee yksilön 
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valmiutta täyttää roolinsa perheessä” (2001; 215, 223-228). Engebretsen (2014, 11) 

kirjoittaa Berryyn viitaten tämän seksuaalisen ja sosiaalisen identiteetin olevan perheissä 

konfliktien syynä ja ongelmia tuova. Hän jatkaa, että tiukka jako perhe- ja seksuaali-

identiteettiroolien välille on yksi ratkaisu näihin konflikteihin (ibid.). Muxeihin liittyen 

tämä vaikuttaa pitävän myös hyvin paikkansa. Monet muxe hombret kokevatkin, että 

valinta olla pukeutumatta naisten vaatteisiin on juuri näiden rajojen kunnioittamista ja 

mahdollistaa erilaisten roolien omaksumisen perheen ja työyhteisön kesken. Roolien 

erottamista vaikuttaa olevan myös toisaalta valinta ja toisaalta sosiaalisten paineiden 

sanelema pakko siitä, että muxet eivät useinkaan asu toisten miesten kanssa tai ole 

erityisen avoimessa suhteessa. Tosin kuten kappaleessa 6 osoitan, muxe contemporáneot 

ovat useammin etäämmällä perheestään ja monesti pyrkivät irtautumaan tällaisista 

sosiaalisista paineista esimerkiksi muuttamalla paikkakunnalta pois. Toisaalta 

esimerkiksi Weston (1991) on niin ikään osoittanut, vaikkakin länsimaisessa 

kontekstissa, että seksuaalivähemmistöt eivät ole ”maanpaossa” sukulaisuudesta vaan 

sukulaisuuden tarkastelu sosiaalisesta pikemmin kuin biologisesta näkökulmasta osoittaa 

sen mahdollisuudet käsittää myös queer-sukulaisuudet. Muxeilla sukulaisuus ja 

relationaalisuus vaikuttavatkin olevan tärkeässä asemassa ja muxeus on usein sidottu 

myös vahvasti suhteessa perheeseen. Muxejen niin sanottu perinteinen rooli äidin 

auttajana kotona sekä vanhempien huolenpitäjänä tukevat myös tätä ajatusta. Vaikka 

monet haastateltavistani kertoivatkin ongelmista perheensä kanssa ja ristiriitaisuuksista 

elämäntapansa, muxeutensa ja perheensä välillä, perheen tärkeys nousi silti todella 

vahvasti esiin. Monet kertoivat myös perheen vaikutuksesta omaan muxe-identiteettiin. 

Näiden huomioiden myötä väitänkin, että etenkin vanhemmat muxe hombret ovat 

pikemmin relationaalisia kuin vahvan autonomisia tai individualistisia.  

 

Miguel, Carlos ja Antonio puhuvat yllä kodin kunnioittamisesta ja isän jopa tiukastakin 

roolista perheen maineen vaalijoina. Eduardon reilu 20-vuotias muxe hombren kertomus 

isästään tuo esiin hieman erilaisen kuvan:   

 

Eduardo: ”Katsohan, minulle tapahtui jotain hauskaa. Tiedät, että minä 

kampaan ja meikkaan [työkseni], ja silloin kun aloitin sen, menin käymään 

yhden tätini luona. Ollessani siellä isäni tuli yhtäkkiä. Ja hän ei siis tiennyt, 

sitä, että olin kampaaja ja meikkaaja. Ja kun hän näki minut, ajattelin, ’voi 

piru, nyt hän rankaisee minua’. Mutta kun lopetin, hän sanoi minulle ’onpa 
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hyvä, että sinua kiinnostaa tämä kampaajana ja meikkaajana olo. 

Haluaisitko mennä jollekin kurssille?’ hän sanoi. ’Minä maksan sen 

sinulle’. Ja minä olin ihan, että aaaa, kadehdin itseäni, koska ajattelin, että 

isäni rankaisee minua tällaisen tekemisestä. Mutta mieti, mikä luojan lykky, 

hän ei rankaissut minua. Hän ei sanonut mitään. Päinvastoin. Hän sanoi, 

että hän auttaa minua.” 

 

Eduardon tarinasta näkee, kuinka hän itse on ajatellut, että hänen ammattinsa olisi 

jotenkin vääränlainen ja sellainen, josta isä varmasti rankaisee häntä. Lisäksi Eduardo 

tuntui itsekin pitävän ammattiaan jollakin tavalla rankaistavana – ja sellaisena, joka tuo 

esiin hänen muxeutensa. Eduardo on kotoisin Santa María Juárezin pienestä kylästä, jossa 

työt oli edelleen vahvasti jakautuneet miesten ja naisten ammatteihin ja miesten 

työskentely meikkaajana ja kampaajana on harvinaista. Mielenkiintoista Eduardon 

kertomuksessa onkin juuri se, että Eduardo odotti isältään rankaisua, jota ei kuitenkaan 

saanut. Hänen kuvansa omasta isästään vaikutti olevan melko samankaltainen, kuin 

Miguelilla, Carlosilla ja Antoniolla – että isä on tiukka ja vaalii perheen kunniaa, jota 

Eduardon meikkaaja/kampaaja -ammatti saattaisi vahingoittaa. Isä kuitenkin osoitti 

sanoillaan hyväksyntää ja huolenpitoa ja osoitti sukulaisuuden joustavuuden, 

relationaalisuuteen liittyvät yhteenkuulumisen tunteet sekä niiden kääntöpuolen 

erillisyydestä. Sukulaisuuden ristiriitaisuudet tulevat Eduardon kertomassa hyvin esiin. 

Myös Eduardo itse uusintaa ristiriitoja odottaessa tietynlaista suhtautumista perheeltä ja 

etenkin isältään. Toisaalta on hyvin mahdollista, että Eduardon isä ei aina ollut yhtä 

ymmärtäväinen, apua tarjoava ja tukena oleva kuin tällä kerralla, mutta Eduardo koki 

tämän hetken monella tapaa ’kaapista tulemisena’ ja siten merkityksellisenä hetkenä niin 

hänen omien lokeroitujen rooliensa paljastumisena perheelle sekä suhteessa isäänsä.  

 

Miguelin, Carlosin, Antonion ja Eduardon sekä aiemmissa kappaleissa käsitellyt 

perheeseen ja sukualaisuuteen liittyvät esimerkit osoittavat, kuinka perhe ja suku 

vaikuttavat olevan niin zapoteekkien kuin muxejen tärkeimpiä kuulumisen kiintopisteitä, 

jotka kiinnittävät heidät niin yhteisöön kuin zapoteekki-kulttuuriinkin ja muodostavat 

sosiaalista sijaintia. Olen tässä kappaleessa käsitellyt sitä, miten perhe ja sukulaisuus 

muovaavat muxejen sosiaalista sijaintia, identiteettiä sekä erilaisia rooleja 

yhteiskunnassa. Kuuluminen perheeseen ja yhteisöön on keskeinen osa muxejen ja 

zapoteekkien sosiaalista sijanitia, joka korostaa muxejen relationaalisuutta. 
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Sukulaisuuden ristiriitaisuuksien ja konfliktien luoma ei-kuuluminen on mielestäni 

kuitenkin merkittävästi erilainen Westonin esittelemälle perheen ’valinnan’ 

mahdollisuudelle. Muxeuden tai queeriyden aiheuttama ei-kuuluminen ja perheestä 

etääntyminen ovat relationaalisuuden toinen puoli, eivät yksilön autonominen valinta 

uudesta perheestä. ’Maanpakolaisuus’, etääntyminen ja ei-kuuluminen perheestä 

sijoittuvatkin aina suhteessa kuulumiseen ja määrittävät muxejen sosiaalista sijaintia 

suhteessa niin perheeseen kuin yhteiskuntaankin.  

Kappaleessa 6 jatkan kuulumisen käsittelyä, joka kietoutuu vahvasti niin perheen kuin 

zapoteekkiuden ja El Istmonkin ympärille. Toisaalta kuulumisen kokemus ja sosiaalinen 

sijainti ovat jatkuvassa muutoksessa ja esimerkiksi globaali LGBTQ+ -liike ja 

individualistiset yksilökäsitykset ovat vaikuttaneet vahvasti myös muxeihin. Muxet kuten 

muutkin zapoteekit ovat perhekeskeisiä ja sukulaisuuden niin positiivisiksi kuin 

negatiivisiksikin katsotut puolet vaikuttavat olevan suuremmassa osassa heidän 

elämäänsä kuin monissa länsimaissa. Queer-sukulaisuutta on tutkittu paljon juuri 

länsimaisissa yhteisöissä ja siksi onkin tärkeää tarkastella sukulaisuutta myös 

toisenlaisissa konteksteissa ja huomioida erilaisten sosiaalisten kategorioiden vaikutukset 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Siksi jatkan muxejen tarkastelua suhteessa 

kuulumiseen ja sosiaalisen sijainnin intersektionaaliseen muodostumiseen ja paikallisen 

ja globaalin ristiaallokkoon.  
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6 Muxes contemporáneos – kuuluminen, kosmopoliittisuus ja 
globalisaatio 
 

 

Luis: “Totta kai olen muxe. Juchitánissa on erilaisia muxeja. Minä olen tai 

määrittelen itseni zapoteekiksi ‘muxe nguiiu:ksi’. Se on niin kuin gay, mutta 

niin kuin moderni gay. Sitten on muxe ngui’u, joka on lesbo nainen tai sitten 

muxe vestida tai trans. Heillä on paljon enemmän näkyvyyttä.”20 

 

Luis kertoi olevansa muxe nguiiu tai ’moderni gay’. Kuten olen jo aiemmin todennut, 

monet käsittävät muxe hombret ja muxe vestidat erilaisiksi muxejen joukoiksi 

Juchitánissa. Sen lisäksi Luis liittää itseensä termin ’moderni’. Luis asuu Oaxacan 

kaupungissa, mutta on kotoisin El Istmolta. Hänen tutuistaan ja ystävistään myös monet 

muut kertoivat olevansa ’nykyaikaisia muxeja’, ’muxe contemporáneoita’ tai ’neo-

muxeja’. Luisia ja hänen saman mielistä tuttavapiiriään yhdisti ’nykyaikaisuus’ 

(modernisuus), joka viittasi heidän puheissaan usein gay:den välisten suhteiden 

hyväksymiseen, machismin kritiikkiin (myös muxe-yhteisössä) sekä erottautumiseen 

vanhemmista muxeista. Luis ja muut muxe contemporáneot olivat pääasiallisesti 

nuorempia, paremmin koulutettuja, keskiluokkaisempia sekä kosmopoliittisempia kuin 

monet niin sanotusti perinteisemmin ajattelevat muxet. Luis kertoi myös, että muxe 

vestidoilla on paljon enemmän näkyvyyttä kuin muxe hombreilla tai muxe 

contemporáneoilla, ja hän tarkoitti näkyvyyttä niin paikallisessa kuin kansainvälisessä 

mediassa sekä tutkimuksessa. Myös Juchitánissa oli useita vestidoja, jotka käytännössä 

kaikki tunsivat. Tässä kappaleessa keskityin kuitenkin käsittelemään nuorempia muxe 

hombreja – muxe contemporáneoita – ja heidän sosiaalista sijaintiaan kuulumisen, 

kosmopoliittisuuden, moderniuden ja globalisaation teemojen kautta, jotka toistuivat 

heidän kertomuksissaan ja kokemuksissaan.  

Muxe contemporáneot Daniel, Rodrigo ja Luis tunsivat kaikki toisensa, ja Daniel kertoi 

myös, että hän ja Luis ovat olleet aikaisemmin pari ja pitkässä suhteessa keskenään. 

Vaikka Daniel, Rodrigo ja Luis olivat tutustuneet toisiinsa El Istmolla, heidän urbaani 

identiteettinsä Oaxacaan liittyen vaikutti yhdistäneen heitä entisestään. Daniel ja Luis 

 
20 Biyubi-sanakirjan mukaan nguiiu viittaa espanjan sanoihin hombre, varón, adulto, macho, señor ja 
masculino. Sen sijaan sana nguiiu’ viittaa sanoihin lesbiana, parecido al varón ja ngui’u sanoihin 
lesbiana, marimacho, hombruna. Sanat ovat lähellä toisiaan, mutta Luisin kommentti osoittaa niiden 
eron, jossa ensimmäinen viittaa maskuliinisuuteen ja toiset kaksi lesboihin tai ’miehen kaltaisiin’. 
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asuivat pysyvästi Oaxacassa ja Rodrigo Juchitánissa, mutta matkusti paljon Oaxacassa ja 

lisäksi esimerkiksi México cityssä ja Euroopassa. Daniel kuvasi ’perinteisiä’ muxeja ja 

muxe contemporáneoiden erovaisuuksia seuraavasti:   

 

”vanhemmilla muxeilla tai perinteisillä muxeilla, niin heillä on edelleen 

machismia. Eli he eivät esimerkiksi voi olla toisten muxejen kanssa tai 

heillä ei voi olla suhteita toisten muxejen kanssa.” 

ja 

”ja sitten on muxe contemporáneoita, tai nuoria, eikö niin. Ne on niin kuin 

läsnäolevia sukupolvia. Tai siis nuorempia sukupolvia.” 

 

’Nykyaikaisessa muxeudessa’ vaikuttaa teoreettisella tasolla olevan paljon kyse 

paikallisen ja globaalin risteyskohdasta, tai ’bifokaalisuudesta’ (Besnier, 2011). Langarita 

Adiegon ja Salguero Velázquezin mukaan homomiehet ottavat vaikutteita ja omaksuvat 

monikansallisissa yhteyksissä muodostuneita käytänteitä, subjektiivisuuksia ja 

puhetapoja, mutta myös yhdistävät näitä paikalliseen kontekstiin ja paikallisiin 

käsityksiin seksuaalisuudesta ja sukupuolesta (Adiego ja Velázquez 2017, 70. Ks. myös 

Boellstorff 2005). Danielin, Rodrigon ja Luisin näkemykset vaikuttivatkin saaneen 

vahvasti vaikutteita niin globaaleista (ja länsimaisista) kuin paikallisistakin käsityksistä 

seksuaalisuudesta. Heidän puheissaan korostui myös poliittinen aktivismi, joka liittyi 

heteronormatiivisten ja machististen valtarakenteiden resistanssiin. Urbaani ympäristö 

avaa myös paljon mahdollisuuksia muun muassa mahdollisuuden organisoida poliittista 

toimintaa (Doderer 2011, 434), ja näenkin urbaaniuden ja kosmopoliittisuuden Danielin, 

Luisin ja Rodrigon modernien näkemysten mahdollistajiksi. Urbaani ympäristö ja 

kosmopoliittisuus mahdollistivat osaltaan heidän mielipiteensä ja näkemyksensä, jotka 

erosivat vahvastikin vahvemman sosiaalisen kontrollin piiristä, El Istmosta. 

 

Dodererin mukaan seksuaalivähemmistökulttuuri on kehittynyt 1960-luvulta eritoten 

suurissa kaupungeissa ja metropoleissa (2011) ja elämä kaupungissa mahdollistaa 

liikkeet, jotka keskittyvät identiteettipolitiikkaan ja niiden urbaaniin leviämiseen (2011, 

431), kuten muxe contemporáneoiden aktivistinen identiteettipolitiikka, jota sivuan tässä 

kappaleessa. Muxeus on kuitenkin vahvasti sidoksissa El Istmoon, ei niin urbaaniin 

paikkaan, ja paikalliseen kulttuuriin, zapoteekkiuteen. Muxe contemporáneoita 

vaikuttikin yhdistävän nimenomaan urbaanius; irrottautuminen ja itsenäistyminen El 
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Istmon kontekstista. Vaikutti siltä, että urbaani muuttoliike ja globalisaation laajemmin 

ovat tuoneet muxeuteen uusia puolia ja moninaisuutta. Dodererin (2011) mukaan urbaanit 

ympäristöt suovat anonymiteettiä, sekä mahdollistavat sosiaalisen kontrollin pienemmän 

roolin kaupungeissa sekä muiden LGBTQ+ vähemmistöön kuuluvien tapaamisen. Myös 

Langarita Adiego ja Salguero Velázquez (2017) tuovat esiin seksuaalisen suuntautumisen 

vaikutuksen urbaaniin muuttoliikkeeseen Meksikon kontekstissa. Niin Langarita Adiego 

ja Salguero Velázquez kuin Dodererkin tuovat esiin urbaanin elämän etäisyyden 

sosiaalisesta kontrollista ja paikallisista konteksteista. Näenkin Doderedia mukaillen, että 

”kaupunkielämä laajentaa näköpiiriä ja haastaa vallalla olevat sukupuolijärjestelmät” 

(2011, 432) myös muxe contemporáneoiden tapauksessa.  

Kauempana asumisen lisäksi muxe contemporáneot kertoivat myös useammin olevansa 

romanttisessa suhteessa melko avoimesti, vaikka kertoivatkin kohtaavansa homofobisia 

asenteita myös kaupungissa. Osaltaan he olivat myös autonomisempia kuin El Istmolle 

synnyinseuduilleen asumaan jääneet muxet, jotka usein asuivat myös vanhempiensa 

kanssa tai muuten pitivät huolta heistä, ja jotka eivät oikeastaan olleet avoimesti suhteessa 

miesten kanssa. Kuitenkin esimerkiksi Luis kertoi, että hänen äitinsä on taloudellisesti 

riippuvainen hänestä, vaikka hän asuukin Oaxacassa äidin asuessa El Istmolla. Tämä 

viittaa relationaalisuuteen ja perheestä huolenpidon tärkeyteen autonomisuuden rinnalla 

myös muxe contemporáneoiden kohdalla. Myös muut muxe contemporáneot kertoivat 

läheisestä suhteesta perheeseensä. Esimerkiksi Rodrigon tiheään matkusteluun liittyi 

usein vierailu hänen sisarustensa luona, jotka asuivat muualla. Hän oli vahvasti 

kosmopoliittinen, mutta samanaikaisesti hänen suhteensa omaan perheeseen vaikutti 

vahvasti relationaaliselta. Myös zapoteekkikulttuuriin identifioituminen kiinnittyminen 

toimi vahvasti perheeseen ja sukuun kuulumisen kautta. 

 

6.1 Muxeus paikallisena ja kulttuurisena identiteettinä 
 

Keskustelin Oaxacaan El Istmolta opiskelemaan muuttaneen ja asumaan jääneen Danielin 

kanssa muxe contemporáneoista, ja hän toi esiin muxeuden paikallisuuden ja 

kulttuurisuuden: 

 

Minä: Onko nuoria muxeja sitten paljon? Koska ymmärsin, että on paljon 

nuoria, jotka eivät halua identifioitua muxeiksi vaan enemmän gay:ksi? 
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Daniel: “Kyllä. Se onkin todella vitsikäs juttu. Koska lopulta he ovat 

ihmisiä, jotka asuvat siellä [El Istmolla]. -- Eli siis minä uskon, että muxe 

on enemmän ’siellä’, eikä ole väliä miltä vaikuttaa tai miten pukeutuu, sillä 

on ’sieltä’. Uskon, että [muxeus] on kulttuurista. Ja siksi on tärkeää ottaa 

sana omakseen, koska lopulta se on kulttuurimme manifestaatiota. Meidän 

itsemme manifestaatiota. Muxe-identiteetti on täysin yhteydessä 

zapoteekkiuteen. Se on sen manifestaatio. Joku ihminen siellä, siellä oleva 

gay joka ei ole muxe, niin en ymmärrä miksei hän identifioisi itseään 

muxeksi, sillä hän ymmärtää kaiken sen dynamiikan mikä siihen kuuluu. 

Tosi pienestä asti he elävät sitä, he ovat aina kontaktissa siihen. Eli minusta 

se on myös sitä homofobiaan mukaan menemistä [että ei halua identifioitua 

muxeksi]. Se on niin kuin… Niin kuin oksidentalismin kannattamista, siis, 

että ehkä haluat jättää sen alkuperäiskansakysymyksen (la cuestión 

indígena). Eli siis [mielestäsi] gay on niin kuin parempi kuin muxe.” 

 

Danielin näkemykset kuvaavat hyvin muxe contemporáneoiden näkemyksiä muxeudesta. 

Näkemyksestä välittyy myös aktivistinen suhtautuminen muxeuteen, ’muxeus täytyy 

ottaa omakseen’. Daniel korostaa, miten muxeus on täysin yhteydessä zapoteekkiuteen ja 

on zapoteekkiuden manifestaatio. Muxeksi identifioituminen on Danielin mielestä myös 

zapoteekki-identiteetin vaalimista - alkuperäiskansaidentiteetin ottamista omakseen sen 

sijaan, että sitä pitäisi hävetä tai piilotella. Hänen mielestään muxeus on 

valtavirtaistumisen ja oksidentalismin resistanssia – länsimaiset arvot eivät hänen 

mielestään saa enää sanella, millaista on hyväksyttävä alkuperäiskansakulttuuri. Hän 

näkee nuorten muxeuden omaksumisen nimenomaan ’paluuna paikalliseen’ 

globalisaation aikakaudella (return of the local, Geschiere 2009). Daniel korostaa sitä, 

että jos homoseksuaali zapoteekkinuori päättää olla identifioitumatta muxeuteen, hän 

pitää länsimaisuuteen (gayness) identifioitumista parempana kuin alkuperäiskansaan 

(muxeus) identifioitumista. Tämä näyttäytyy ikään kuin kolonialismin hyväksymisenä ja 

sen valtarakenteisiin mukautumisena. Besnier toi ’mahtailevan kosmopoliittisuuden’ 

esimerkin Tongalta, jossa ollaan ”liian innokkaita etäännyttämään itsensä paikallisista 

moraliteeteista ja perinteisistä velvollisuuksista” (2011, 232)21 ja esiinnytään korostetun 

 
21 Tongan kontekstissa esimerkkinä käsite fie Pa ̄langi, “seeking to act like a Westerner” (Besnier 2011, 
232) 
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länsimaalaisesti ja kosmopoliittisesti, mikä kuvaa hyvin myös Danelin kritisoimaa 

vahvaa gay-identifikaatiota.  

 

Vaikka muxeuden voidaankin ajatella olevan melko tiukasti linkittynyttä 

maantieteelliseen sijaintiin El Istmolle, kuulumisen teoriat valottavat mielenkiintoisella 

tavalla etenkin nuorempien muxejen näkökulmia muxeudesta ja omasta identiteetistään. 

Mirandén näkemys muxejen seksuaali-identiteetin ’hybridiydestä’ tukee myös tätä 

ajatusta, sillä Mirandé näkee sen koostuvan niin paikallisista kuin globaalimmistakin 

vaikutteista (2017). Yuval-Davis (2006) on käsitellyt sosiaalisia sijaintia viitaten 

erityisesti kuulumiseen. Muut (ks. esim. Anthias 2009 ja Christensen 2009) ovat lisäksi 

osoittaneet intersektionaalisen lähestymistavan sosiaalisiin sijainteihin olevan tarpeen, 

tarkoittaen sitä, että kuulumista eivät väritä vain yksittäiset asiat tai teemat kuten 

kansallisuus, sukupuoli, rotu tai kieli, vaan kaikki ne ovat yhteydessä toisiinsa ja toimivat 

yhdessä kuulumisen määrittelijöinä. Kuulumisen ei voida ajatella olevan myöskään 

pysyvää tai muuttumatonta, vaan se on jatkuvasti muutoksessa, joustavaa, dynaamista 

sekä epävakaata (Lähdesmäki et. al 2016; Yuval-Davis 2006), joka erottaa sitä 

identiteetin käsitteestä, joka joskus käsitetään muuttumattomampana ja pysyvämpänä. 

Intersektionaalisen sosiaalisen sijainnin määrittyminen on kiinnostavaa koskien muxe 

contemporáneoita siksi, että heidän sosiaalista sijaintiaan määrittävät useat sosiaaliset 

yhteisöt. Toki tämä koskee myös muita muxeja, mutta on erityisen hedelmällinen 

nimenomaan muxe contemporáneoiden tapauksessa. Yksi vahvasti nimenomaan muxe 

contemporáneoihin liittyvä tekijä on globalisaatio ja osin sen myötä mahdollistuneet ja 

helpottuneet yhteydet muun muassa globaaliin LGBTQ+ yhteisöön sekä sen sisäisiin 

keskusteluihin. Muxe contemporáneoiden sosiaalinen sijainti linkittyy useaan tahoon; 

toisaalta paikallisen ja globaalin, toisaalta traditionaalisen ja modernin, toisaalta 

relationaalisen ja autonomisen välimaastoon. Sosiaalista sijaintia on paljon käsitelty 

myös maantieteellistä sijaintia korostaen. Myös muxeihin liittyen El Istmon alue on 

keskeinen, sillä monet muxet kokevat, että vain El Istmon alueelta tulee muxeja ja he 

itsekin ovat siltä alueelta kotoisin. Tämä on vahvasti linkittynyt myös 

zapoteekkikulttuurin paikallisuuteen, ja muxeuteen zapoteekkien manifestaationa, kuten 

Daniel asian näki. Zapoteekkiuden paikallisuus on myös vahvasti linkittynyt perheeseen 

ja relationaalisuuteen, sillä myös alkuperäiskansaan kuuluminen ’periytyy’ ja 

zapoteekkivanhempien lapset ovat myös zapoteekkeja. Sukulaisuuden ja 

relationaalisuuden näkeminen nimenomaan sidoksina, jotka luovat kuulumista 
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sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteisöön, ovat muxejen tapauksessa mielenkiintoinen 

näkökulma. Alkuperäiskansan ollessa kyseessä paikallisuus, paikkaan kuuluminen ja 

kulttuuriseen yhteisöön (zapoteekit) kuuluminen ja muxeuden kautta myös seksuaalisuus, 

sukupuoli ja sukulaisuus ovat vahvasti linkittyneitä keskenään. Siksi sosiaalisten 

sijaintien ja kategorioiden risteämisen tarkastelu onkin muxejen tapauksessa sekä tärkeää, 

että hedelmällistä. Juttelimme Luisin kanssa muxeudesta ja sen paikallisuudesta sekä 

sukupolvien erosta:   

 

Luis: Yleensä se on kulttuurinen kysymys. Kaikki me, ketkä synnymme 

Juchitánissa olemme yleissääntöisesti muxeja. Kaikki, jotka syntyvät, 

hmmm, homoseksuaaleina, kaikki me olemme muxeja. Mutta kaikki eivät 

liity (identifioidu) muxeihin, koska nuoremmat sukupolvet eivät ole enää 

muxeja, vaan he ovat jo gay:tä (ya no son muxes, ya son gays).  

Minä: Eli kukaan El Istmon ulkopuolelta ei voi olla muxe? 

L: No he voivat omaksua sen. Ilman mitään ongelmia on ollut tapauksia, 

joissa muilta lähialueilta tulevat miehet [tekevät niin]. Muxe on 

Juchitánista, se on tosi autenttinen juchitánilainen sana, ja sen 

municipioiden (ympäröivät kylät) – Eli kaikki tällä alueella olemme 

muxeja. Mutta on ollut ihmisiä muilta alueilta, jotka ovat tulleet asumaan 

Juchitániin ja omaksuvat sen kokonaan, sen sanan, ja heistä tulee muxeja. 

Heitä kutsumme ”muxes por adoptación” (’adoptio-muxe’ tai ’muxeksi 

mukautunut’). – mutta kuka hyvänsä identifioituu siihen sanaan, niin mikäs 

siinä, ongelmitta voi olla [muxe]. 

 

Monien nimenomaan muxe hombrejen puheessa ja todennäköisesti ajatuksissa muxe -

nimitys toimii kuitenkin myös synonyyminä muille homoa tarkoittaville sanoille gay, 

homosexual, mampo ja niin edelleen. Muxeuden ilmiönä nähdään kuitenkin liittyen El 

Istmoon alueena. Luis viittasi kuitenkin puheessaan nuorempiin sukupolviin, jotka ”eivät 

enää ole muxeja, vaan gay:tä”. Tästä pääsen keskusteluun temporaalisuudesta, 

globalisaatiosta, modernisuudesta sekä paikallisen ja globaalin sekä modernin ja 

traditionaalisen risteyskohdista ja dynaamisesta luonteesta (esim. Besnier 2011). Luis 

näkee sukupolvien muuttuneen ja nuorempien sukupolvien ’olevan jo gay’. Luis tuo esiin 

myös muxe-identiteetin liittymisen alueeseen, ja siihen, että myös alueelle muuttava voi 

omaksua muxe-identiteetin. Tämä suhteutuu mielenkiintoisella tavalla Anthiaksen (2009) 
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ajatuksiin transpaikallisesta positionaalisuudesta sekä Christiansenin näkemykseen, 

jonka mukaan ”kuulumisen konsepti on keskeinen väline muutoksen prosessien 

käsittämiseen moderneissa yhteiskunnissa” (2009, 23). Anthiaksen transpaikallinen 

positionaalisuus määrittyy moninaisten sijaintien vaikutuksesta yksilön positioon, eikä 

ole riippuvainen esimerkiksi valtiorajoista (vrt. Esim. LGBTQ+ yhteisö, joka ei noudata 

valtiorajoja). Christiansen taas korostaa kuulumisen dynaamisuutta ja muuttuvaista 

luonnetta suhteessa esimerkiksi identiteetin käsitteen pysyväisyyteen. Sukupolvien 

eroista esiin tullut temporaalisuus muxejen käsityksessä korostaa kuulumisen 

dynaamisuutta, sillä kuulumisen kiinnittyminen uusiin yhteyksiin on jatkuvassa 

muutoksessa kuten muxe contemporáneoiden kosmopoliittisuudesta ja globaaliudesta voi 

päätellä. 

 

Daniel näki muxeuden vahvasti kulttuurisena identiteettinä. Daniel liitti muxeksi 

identifioitumisen vastarintana homofobiselle kulttuurille, jossa muxe-sanaa käytetään 

haukkumasanana.  

 

Daniel: “Sana muxe on zapoteekin kielinen sana, joka on vahva ja jopa 

loukkaava. Jos joku mies sanoo toista miestä muxeksi, hän voi vaikka 

tappaa. Mutta niille muxeille joille se ei ole ongelma, niin se on tavallaan 

vastarintaa yrittää ottaa omakseen se sana. Länsimaisesti ajateltuna olen 

gay, joo, mutta Juchitánissa identifioidun muxeksi, koska olemme osa 

vähemmistöä, joka kohtaa väkivaltaa ja murhia. Eli siis emme elä 

vapaina.”  

 

Daniel korosti muxejen vähemmistöasemaa ja asemaa valtarakenteiden ”vankina”. Hän 

puhui muxeihin kohdistuvasta väkivallan uhasta ja homofobiasta, ja lisäksi muxejen 

omista käsityksistä, joiden hän koki myös olevan homofobisia. Daniel näki esimerkiksi 

vanhempien muxejen näkemyksen siitä, että muxet voivat seurustella vain miesten kanssa 

homofobian ja machismin ilmentymänä. Hän kertoi olevansa mukana järjestämässä 

erilaisia keskustelutapahtumia ja teemaviikkoja, joissa hän haluaa keskustella juuri näistä 

aiheista, ja tuoda esiin myös muxejen omien näkemysten syrjiviä rakenteita. Daniel 

kertoi, että toivoisi muxejen yhdistyvän ja ottavan muxe-sanan omakseen ja taistelevan 

näitä syrjiviä rakenteita vastaan. Danielin taktiikka vaikuttaa globaalien vapauskäsitysten 

omaksumiseen ja syrjivien rakenteiden murtamiseen vaikutti olevan identiteettipolitiikka, 
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jossa muxeudesta tulisi arvostettu ja vahva kulttuurinen identiteetti, joka toimisi 

poliittisena välineenä homofobiaa ja machismia vastaan. Toisaalta voisi ajatella, että 

Daniel halusi muxejen yhtenäisyyttä ja yhdistymistä tietynlaiseksi kuvitelluksi yhteisöksi 

(Anderson 2006 [1986]), jossa muxet olisivat homogeenisiä poliittisilta ja kulttuurisilta 

mielipiteiltään. Samaan aikaan Daniel kuitenkin toi esiin myös aikaisempien 

muxetutkimusten heikkouden, joka hänen mielestään oli niiden ihannoiva tyyli tuoda 

esiin vain positiivisia asioita muxeista. Vaikka Daniel siis samaan aikaan toivoi voivansa 

yhdistää muxet ja purkaa muxeyhteisön sisäisiä ja ulkoisia valtarakenteita, hän tunnisti 

sen mahdottomuuden ja näkemysten eroavuudet. Andersonin kuviteltu yhteisö sopii 

tietyllä tavalla Danielin käsitykseen yhtenäisestä muxeyhteisöstä, joka on kuitenkin 

todellisuudessa laajempi, hajallisempi ja heterogeenisempi kuin hänen mielessään. Juuri 

kuvitellun yhteisön anonymiteetti luokin yhteisöllisyyden tunteen ja kuvitellun yhteisön 

tematiikka kuvaa hyvin myös muxeja, vaikka kyse ei olekaan kansallisesta tai 

nationalistisesta kuulumisen tunteesta. Myös joissakin aiemmissa muxetutkimuksissa ja 

joidenkin muxejen omissa puheissa korostuu yhteisöllisyys ja puhutaan muxe-yhteisöstä 

antaen ymmärtää sen olevan hyvinkin homogeeninen ja yhtenäinen. Toisissa 

tutkimuksissa taas tuodaan esiin myös joukon sisäisiä suuriakin eroja mielipiteissä ja 

käsityksissä. 

 

6.2 Intersektionaalinen näkökulma muxejen sosiaaliseen sijaintiin 
 

Zapoteekeilla ja muxeilla perhe ja suku ovat tärkeässä roolissa ja myös muxejen rooli 

perheessä ja suvussa on yksilö- sekä yhteisötasolla keskeinen asia, kuten totesin 

kappaleessa viisi. Lisäksi zapoteekkius on tiiviisti sidoksissa perheisiin ja sukuihin, sekä 

maantieteelliseen El Istmon alueeseen. Relationaalinen perhekäsitys ja zapoteekkiuden 

keskeisyys nimenomaan perhesuhteiden kautta periytyvänä suhteutuvat 

mielenkiintoisella tavalla juuri kuulumisen kokemukseen paikallisesti ja spatiaalisesti. 

Kuulumista onkin myös yleisimmin tutkittu juuri spatiaalisena konseptina liittyen 

paikkaan, tilaan ja rajoihin (Lähdesmäki et. al. 236). Perhe, zapoteekkius ja 

zapoteekkiyhteisö sekä oman muxe-identiteetti zapoteekkiuteen linkittyneenä ovatkin 

tiiviisti suhteessa maantieteelliseen sijaintiin, mutta keskeisiä kuulumisessa ovat myös 

sosiaaliset ja temporaaliset kuulumisen tasot. Käsittelen tässä kappaleessa niin 

spatiaalista, sosiaalista kuin temporaalistakin kuulumista ja niiden päällekkäisyyksiä. 

Käsittelen kuulumista myös intersektionaalisesta näkökulmasta, joka tukee tavoitettani 
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käsitellä muxeutta myös muiden sosiaalisten kategorioiden kuin sukupuolen ja 

seksuaalisuuden kategorioiden kautta Yuval-Davisia mukaillen; ”Ensinnäkin, vaikka 

ihmiset voivat identifioitua yksinomaan yhteen identiteettikategoriaan (esim. vain 

mustiksi, vain naisiksi tai vain homoiksi jne.) niin heidän konkreettinen sosiaalinen 

sijaintinsa rakentuu useiden erilaisuuden akseleiden myötä, kuten sukupuolen, luokan, 

rodun ja etnisyyden, elinkaaren vaiheen, seksuaalisuuden, kyvykkyyden ja niin edelleen.” 

(Yuval-Davis 2006, 200).  

Muxejen tapauksessa keskeisimpiä identiteettikategorioita sukupuolen ja 

seksuaalisuuden lisäksi ovat etnisyys ja rotu (zapoteekkius, alkuperäiskansaidentiteetti), 

luokka (vahvasti sidoksissa alkuperäiskansaidentiteettiin sekä koulutukseen ja 

ammattiin), koulutustausta ja ammatti (valkokaulustyöt, ”perinteiset työt” kuten kokin, 

koristeidentekijän tai kirjojan ammatti, prostituutio), perhekäsitykset (relationaalisuus ja 

individualismi länsimaisena ’vastineena’) ja ikä sekä sukupolvi. Erityisesti iän ja 

koulutuksen keskeisyys muxe contemporáneoiden kohdalla korostuu, verrattuna 

vanhempiin tapaamiini muxeihin. Pääosin muxe contemporáneot ovat heitä 

koulutetumpia ja nuorempia. Identiteettikategoriat eivät kuitenkaan ole toisistaan 

irrotettavissa olevia osasia, vaan rakentuvat monimutkaisessa yhdistelmässä, jossa ne 

ovat muovaavat toisiaan.  

Etenkin koulutuksen ja ammatin vaikutus muxeuteen nousi kenttätyössä esiin etenkin 

sellaisissa mielipiteissä, joissa muxeja ja gay:tä erotti nimenomaan ammatti;  

 

Eduardo: Heitä sanotaan gay:ksi, sellaisia ihmisiä, joilla on ammatti22, 

jotka työskentelevät, tai joilla on ammatti. Eli täällä me sanomme heitä 

gay:ksi. 

Minä: Onko heillä enemmän rahaa vai miten? 

E: Se voi olla. He ovat henkisesti, eettisesti ja ammatillisesti 

varustautuneempia [más preparados]. 

 

Eduardo itse ei ole erityisen kouluttautunut, vaan toimii kampaajana ja meikkaajana 

kotikylässään Santa María Juárezissa. Hän kuitenkin tunnisti muxejen ja gay:den erona 

 
22 Eduardo muiden muassa käytti tässä yhteydessä käsitettä ’profesión’, joka viittaa ammattiin, johon on 
saatu koulutus. Monesti sanaa käytettiin myös viittaamaan ns. julkiseen (valtion tai kunnan) virkaan tai 
muuhun ammattiin, johon tarvitaan ammatillinen koulutus. Profesión viittasi useimmiten niin sanottuihin 
valkokaulusammatteihin työläisammattien sijaan (esim. kampaaja, kokki, myyjä, koristeiden tekijä jne.).  



89 
 

nimenomaan ammattilaisuuden, joka on vahvasti sidoksissa myös sosioekonomiseen 

luokkaan. Myös länsimaisuuden ihanne vaikuttaa olevan mielipiteen taustalla ainakin 

lingvistisellä tasolla, sillä korkeampaan luokkaan viitataan englanninkielisellä ’gay’ -

sanalla huomattavasti useammin kuin esimerkiksi espanjankielisellä vastineella 

’mampo’. ’Mampo’-sanaa taas käytettiin useasti myös vanhempien muxe hombrejen 

keskuudessa viittaamaan nimenomaan heihin itseensä, ehkä erottavana tekijänä muxe-

nimityksestä, jota käytettiin kuitenkin hieman useammin nimittämään muxe vestidoja.  

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin luokkaa ja muita sosiaalisia- ja 

identiteettikategorioita sekä spatiaalista kuulumista suhteessa Chiapasin 

maanjäristykseen.   

 

6.2.1 Se suspendio por el terremoto – Se lykkääntyi maanjäristyksen takia 
 

El Istmo kärsi syyskussa 2017 Chiapasin maanjäristyksessä mittavat tuhot. Tästä 

maanjäristyksestä puhuttiin usein ja se herätti monissa vahvoja tunteita. Maanjäristykseen 

liittyvät keskustelut valottavat hyvin kuulumisen tematiikkaa. Järistys järkytti ihmisten 

turvallisuudentunnetta omassa kotikaupungissaan ja omassa kodissaan. Yuval-Davis 

viittaa kuulumisen kokemukseen vahvasti kotona olemisen tunteeseen ja 

turvallisuudentunteeseen (Yuval-Davis 2006, 197). Maanjäristyksestä puhuttaessa 

ihmiset kertoivat ensimmäiseksi, vahingoittuiko heidän oma kotinsa tai heidän 

läheistensä kodit. Jotkut kokivat maanjäristyksen liittävän heidän entistä vahvemmin 

yhteisöön, perheeseen ja kotiin. Toiset kertoivat olevansa pettyneitä poliitikkojen toimiin 

järistyksen jälkeen ja esimerkiksi vaalien alla kritisoitiin vahvasti edellisen 

kunnanjohtajaa23 Gloria Sánchez Lópezia koska hän ei ollut kyennyt vastaamaan 

ihmisten tarpeisiin tuhon keskellä. Esimerkiksi tuttuni Pablo kertoi, että ”hän ei tehnyt 

mitään maanjäristyksen jälkeen”, ja monet toivoivatkin, ettei häntä siksi valittaisi 

uudestaan kunnanjohtajaksi.  

 

 
23 Presidenta municipal.  
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Kuva 5. Gloria Sánchezin vaalimainos rakenteilla olevan talon seinässä, jota rakennettiin 

maanjäristyksessä romahtaneen talon tilalle. 

 

Manuel kertoi minulle työprojektistaan, joka lykkääntyi maanjäristyksen takia – ”se 

suspendió por el terremoto”. Kuulin lauseen kentällä myös muissa yhteyksissä moneen 

otteeseen, ja se kuvastaa mielestäni sitä, miten maanjäristys keskeytti kaiken ja meni 

kaiken muun edelle. Lisäksi se vaikutti kuvaavan sitä, että kriisin hetkellä ihmisten täytyi 

miettiä uudelleen asioiden tärkeysjärjestystä. Luonnonkatastrofiin liittyvät tarinat toivat 

hyvin esiin käsityksiä erilaisista sosiaalista sijainneista El Istmolla ja myös muxejen 

kesken. Katastrofitilanteessa prioriteettikysymykset nousivat usein esiin, ja se toi esiin 

arvokäsityksiä esimerkiksi siitä, ketkä unohdetaan ja ketkä muistetaan katastrofin 

hetkellä, keitä autetaan ja keitä ei. 

 
Tarkastelen tässä kolmea eri näkökulmaa maanjäristykseen Pablon, Manuelin sekä 

Amadisin tarinoiden perusteella. Pablon tapauksessa maanjäristyksen kulttuurinen 

merkitys korostuu ja kuulumisen tematiikka on vahvasti läsnä. Manuelin tapauksessa 

uskonto ja moraali yhdistyvät vahvasti tarinoissa maanjäristykseen liittyen. Amadisin 

kertomus taas korostaa sosiaalisten kategorioiden kuten sosioekonomisen luokan ja 

muxeuden vaikutuksia maanjäristyksestä selviämiseen ja avun saamiseen.  
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Tutustuin Pabloon heti kenttäyöni alussa. Hän ei ollut muxe, mutta tunsi paljon ihmisiä 

alueella ja tutustutti minut moniin muxeihin. Eräänä iltana Pablo halusi esitellä minulle 

perinteistä zapoteekkilaista keittiötä ja menimme syömään kalaravintolaan kaupungin 

laitamille. Hän puhui paljon zapoteekin kielen henkiinherättämisestä ja keskustelimme 

El Istmosta, Juchitánista, zapoteekki-kulttuurista ja maanjäristyksestä. Vaikka Pablo ei 

olllut muxe, hänen zapoteekkitaustansa toi mielenkiintoisen näkökulman kuulumisen 

teemoihin maanjäristykseen liittyen. 

Pablo kertoi zapoteekin kielisen sanan ’xhu’24 tarkoittavan maanjäristystä. Hän puhui 

siitä, että ”maanjäristyksen kulttuurinen merkitys on valtava, sillä tämän vanhan 

zapoteekin kielisen sanan olemassaolo kertoo sen, että maanjäristyksiä on ollut jo todella 

kauan sitten, satoja vuosia sitten kun kieli on syntynyt.” Pablo puhui siitä, kuinka tällainen 

kokemus myös sitoo kulttuuriin, josta ei välttämättä ole säilynyt enää kauheasti muuta. 

Hän kertoi itse tunteneensa itsensä läheisemmäksi zapoteekkitaustansa kanssa 

maanjäristyksen jälkeen. Hänen mukaansa sanan olemassaolo kertoo, että 

maanjäristyksen kokemus on asia, joka on säilynyt ja joka on nykyihmisille sama kuin 

aikoinaan historiallisille zapoteekeille. Pablo koki vahvasti, että juuri siksi maanjäristys 

oli hänelle niin vahva kokemus ja se kiinnitti hänet entistä vahvemmin zapoteekkiuteen. 

Pablo kertoi myös, että oli muutamia kuukausia ennen maanjäristystä muuttanut 

Juchitániin, ja hän kertoi, ”ettei olisi ikinä antanut anteeksi itselleen sitä, että olisi 

järistyksen aikaan ollut jossain muualla”. Tällä hän viittasi perheeseensä ja 

zapoteekkiyhteisöön, jonka luona hän koki todella vahvasti tärkeäksi olla tällaisen kriisin 

hetkellä.  

Pablon tarinasta välittyy kuulumisen temporaalisuus. Luonnonkatastrofin kokeminen 

kotona El Istmolla liitti hänet vahvemmin ’kotiin’, joka oli ’koti’ myös zapoteekeille 

kauan ennen häntä. Temporaalisuus sijaitsee vahvasti zapoteekin kielisessä sanassa zhu, 

joka vaikutti Pabloon erityisen vahvasti, eikä vähiten siksi, että hän suhtautui zapoteekin 

kielen elvyttämiseen muutenkin intohimoisesti. Yuval-Davis kirjoittaa kuulumisen 

tarkoittavankin juuri emotionaalista kiintymystä ja kotona olemisen tunnetta, tunnetta, 

jota maanjäristys Pablossa herätti. Samalla järistyksen liittyminen El Istmon alueeseen 

(vaikka se aiheuttikin tuhoja koko Oaxacassa ja muualla Meksikossa) korosti myös kodin 

 
24 Biyubi-sanakirjan mukaan käännöksiä zapoteekinkieliselle sanalle ’xhu’ ovat esimerkiksi ’temblor, 
sismo, terremoto, vibratorio ja movimiento terrestre’ eli tärinä, maanjäristys, värähtely ja maan 
liikehdintä. 
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ja zapoteekkikulttuurin spatiaalisuutta. Myös reilu kuusissakymmenissä olevan muxe 

hombre Antonio kertoi ’vanhan kansan’ näkemyksiä maanjäristyksestä. Hänenkin 

näkemyksestään tulivat esiin temporaalisuuden ja vanhan zapoteekkiperinteen piirteet.  

Hän kertoi maanjäristyksen näyttävän aaltoliikkeeltä, samanlaiselta, mikä syntyy, kun 

pöytäliina levitetään pöydälle. Antonion mukaan ’vanhempi väki’ uskoo 

maanjäristyksistä johtuvan aallon (tsunamin) olevan meren käärme, joka luikertelee 

maalle.  

 

Keskustelimme Manuelin, nuoren muxe hombren kanssa myös maanjäristyksestä. 

Maanjäristys oli ollut myös hänelle vakava paikka, mutta hän myös vitsaili aiheesta. Hän 

kertoi, että on kuullut joidenkin ihmisten uskovan tai ainakin huumorimielessä kertovan 

tarinaa, jonka mukaan kova maanjäristys koetteli El Istmoa, sillä ”Jumala rankaisee niin 

suuresta määrästä muxeja ja prostituutiosta ja kaikesta.” (La Dios esta castigando por 

tantos muxes y de la prostitución y todo.) 

Huumori valottaa syvällä olevia näkemyksiä muxeista ja muiden ihmisten näkemyksistä 

heitä kohtaan. Yuval-Davisin sosiaalisten sijaintien keskeinen aspekti ovat valtasuhteet, 

joiden myötä ne ovat järjestäytyneet. Manuelin kertomasta näkemyksestä nämä 

valtasuhteet tulevat hyvin ilmi, miten muxet nähdään jonakin, josta Jumala rankaisee, ja 

jonakin, joka on alempana muita ihmisiä. Uskonnon vaikutus siihen, mikä nähdään 

sopivana ja mikä ’syntinä’ tai Jumalan rangaistuksen ansaitsemana, on vahva. 

Seksuaalisuuden rajoitteet vaikuttivat uskonnon piirissiä vahvoilta mutta muxet eivät 

juurikaan tuoneet esiin sisäistä ristiriitaa oman uskonnollisuutensa ja seksuaalisuutensa 

välillä. Uskonnon käsitykset seksuaalisuudesta sen sijaan vaikuttivat useammin muiden 

käsityksiin muxeista. Keskustelimme Manuelin kanssa myös homofobiasta ja 

machismista, jotka edelleen vaikuttavat vahvasti myös muxeihin ja ovat kiinnittyneet 

valtasuhteisiin muxejen ja muiden välillä. ’Vitsi’ asettaa myös seksityön vahvasti 

kyseenalaiseksi, joka taas esiin nostaa luokkakysymyksen. Seksityö oli etenkin alempien 

luokkien työ, sekä myös joidenkin muxejen. Manuel kertoi minulle myös siitä, että monet 

muxet, useammin muxe vestidat kuin muxe hombret, ovat muuttaneet suurempiin 

kaupunkeihin elättääkseen itsensä seksityöllä. Myös tästä syystä monet saattavat yhdistää 

muxeuden ja seksityöhön, ja ajatella niiden olevan asioita tai syntiä, josta Jumala 

rankaisee. 
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Manuelin kanssa juttelimme myös huolenpidosta, avusta ja avustuksista maanjäristyksen 

jälkeen. Hän toi esiin mielenkiintoisia näkemyksiä myös tähän liittyen. Hän puhui aluksi 

siitä, mitä muxet pystyivät tekemään auttaakseen maanjäristyksestä selviämistä:  

 

Manuel: ” Avun etsimisen tehtävä on, hmmm, se liittyy paljon siihen mitä 

kykenee tekemään. Ja niihin prioriteetteihin, mitä ensiksi siinä tilanteessa 

[maanjäristyksen jälkeen] tarvittiin. Yhteisökeittiöiden perustaminen 

esimerkiksi puuttui niiltä köyhimmiltä alueilta, jotka menettivät kaiken. Se 

oli esimerkiksi se tapa, jolla he [muxet] pystyivät auttamaan yhteisöä”  

 

Koska moni muxeista tekee kokin töitä, yhteisökeittiöiden perustaminen oli heille sopiva 

tapa auttaa. Yhteisöön kuuluminen oli myös vastuuta yhteisöä kohtaan kriisiin hetkellä, 

relationaalista samaan tapaan, kuin perheeseen kuuluminen oli myös vastuuta ja 

velvollisuuksia perhettä kohtaan. Köyhimmillä alueilla myös yhteisöön kuuluminen 

liittyy vahvimmin zapoteekkiuteen, sillä niillä alueilla zapoteekkeja asuu eniten. 

Köyhyyden takia myös talot on usein rakennettu halvemmalla, jolloin ne eivät kestä yhtä 

suuria järistyksiä kuin kalliimmat rakennukset. Maanjäristyksen jälkeen huolenpito 

kohdistuikin perheen lisäksi vahvasti myös yhteisöön. Auttamisen kautta kuuluminen 

yhteisöön myös korostui tekojen kautta, sillä kaikki kärsivät maanjäristyksen tuhoista. 

Myös Anthias erottaa kuulumisen identiteetistä kirjoittamalla, että ”kuuluminen taas on 

enemmän kokemuksia sosiaaliseen rakenteeseen kuulumisesta, ja niistä tavoista millä 

sosiaaliset siteet ja liitokset ilmenevät käytännöissä, kokemuksissa ja inkluusion 

tunteissa” (2009, 8). Auttamisessa vaikuttikin olevan kyse juuri tällaisesta käytännöstä ja 

inkluusion tunteesta, joka maanjäristyksen jälkeen aiheutti vastuun tunteen auttamisesta.  

 

Manuel kuitenkin toi esiin myös auttamisen kääntöpuolen. Hän jatkoi, että 

maanjäristyksen jälkeen pikkurikokset yleistyivät ja tuhojen korjaamiseen tarkoitettuja 

avustuksia saatettiin pimittää ja hakea useilta tahoilta. Lisäksi monet halusivat auttaa 

’vain näön vuoksi’. 

 

Manuel: ”On niitä, jotka tulivat henkilökohtaisista syistä [auttamaan], niin 

että ’hyvä että minulle ei käynyt noin pahasti’. Mutta jotkut voivat hyötyä 

siitä rahasta [joka oli tarkoitettu auttamiseen]. Ne, jotka tulivat rahan 
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takia, olivat välinpitämättömiä auttamaan muita. -- He saattoivat myös 

saada itse tukea monesta paikasta. Kaikki oli riitelyä, kaikki oli kaaosta.”   

 

Tässä osassa Manuelin kertomusta korostui näkemys siitä, miten myös joitakin muxeja 

pidetään ’huijareina’ ja ’varkaina’, ja kuinka se vaikuttaa muxejen yhteisön koheesion ja 

(sosiaalisen) kuulumisen eriytymiseen. Monet halusivat kenttätyössäni tuoda esiin nämä 

näkemyksensä ja erottaa itsensä ’heistä’. Etenkin raha vaikutti olevan näiden 

keskustelujen keskiössä. Maanjäristyksen jälkeen kaikki oli myös kaoottista, jolloin 

huijaaminen oli sekasorron vuoksi mahdollisesti helpompaa kuin tavallisesti. Oli 

kuitenkin kiinnostavaa, että myös Manuel halusi tuoda tämän näkökulman esiin, eikä 

kuvannut yhteisöllistä apua ainoastaan positiivisesti ylistäen yhteisöllisyyttä ja 

auttamista. Mielenkiintoista oli kuitenkin se, miten ’hyötyjät’ ja ’varkaat’ ovat aina ’niitä 

muita’. Anthias käsittelee myös kuulumisen relationaalisuutta, jossa toisaalta kuuluminen 

aiheuttaa ’me-henkeä’, ja toisaalta ’toiseutta’ (2009, 8), kuten klassisesti antropologian 

me/muut -dikotomiassa. Tämä ’kääntöpuoli’ vaikutti myös korostavan me-henkisyyttä ja 

’meihin’ kuulumista nimenomaan tuomalla esiin toiseutta ja korostamalla sen negatiivisia 

puolia.   

 

Eräs nuori muxe Amadis kertoi ajavansa työkseen mototaxia ja liikkuvansa siksi paljon 

Juchitánin eri alueilla. Hän kertoi ympäriinsä ajaessaan nähneensä, miten maanjäristys 

vaikutti kaikkiin todella vahvasti, niin muxeihin, mutta myös kaikkiin muihin. Hän 

kuitenkin toi esiin, että eniten järistys vaikutti sellaisiin jo ikääntyneisiin muxeihin, joilla 

ei ole perhettä ja jälkeläisiä, jotka voisivat pitää heistä huolta. Heillä ei talon romahdettua 

järistyksessä ollut mitään paikkaa, minne mennä. Amadis kertoi myös tuntevansa erään 

vanhemman muxen, joka ei saanut valtiolta tukea talonsa kunnostamiseen ja 

korjaamiseen siksi, että on muxe.  

En tuntenut muxea, josta Amadis puhui, enkä tiedä onko mahdollista, että valtio ei 

tukenut talon kunnostusta siksi, että hän on muxe. Koin kuitenkin tärkeäksi tuoda esiin 

Amadiksen näkökulman, sillä se valottaa sitä, millaisena muxet näkevät oman asemansa 

valta-akselilla. Kuulumisen kannalta tämä on mielenkiintoinen näkökulma, sillä Amadis 

nimesi nimenomaan muxeuden syyksi sille, että valtio ei pidä henkilöä antamansa tuen 

’arvoisena’. Sosiaalisen sijainnin kannalta muxet näyttäytyvät tästä näkökulmasta olevan 

todella matalalla valta-akselilla. Taloudellinen luokka tulee vahvasti esiin nimenomaan 

maanjäristyksestä eniten kärsineiden kohdalla. Amadiksen kertomassa korostuvat myös 
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relationaalisuuden teemat, joissa perheen huolenpito on keskeisessä roolissa 

yhteiskunnassa, mutta josta muxet saattavat osin jäädä ulkopuolelle. Myös 

relationaalisuuden ja autonomisuuden suhde tulee Amadiksen kertomuksessa hyvin esiin, 

ja tämä on vahvasti liitoksissa myös luokkaan. Besnier kirjoittaa, että ”heille, joiden 

olemassaolo on riippuvaista suvun ja muiden ihmisten tuesta sekä heille, jotka ovat 

riippuvaisia murentuvien hyvinvointivaltioiden viimeisistä jäljellä olevista turvaverkoista 

autonomian puolustaminen on riskialttiimpi leikki kuin heille, jotka viettävät mukavaa 

keskiluokkaista ja ylempää keskiluokkaista elämää” (Besnier 2011, 19-20). 

 
Besnier tuokin esiin keskustelun monista näennäisen vastakkaisista rakenteellisista 

eroista kuten autonomisuudesta ja relationaalisuudesta, paikallisesta ja globaalista sekä 

traditionaalisesta ja modernista. Nämä kaikki ovat kuitenkin monimutkaisessa 

vuoropuhelussa keskenään ja täydentävät toisiaan. Besnierin näkökulmaa täydentävät 

myös intersektionaalinen näkökulma sosiaalisiin sijainteihin (Yuval-Davis 2006, Anthias 

2009).   

 

6.3 Paikallinen ja globaali, traditionaalinen ja moderni: zapoteekkiuden ja 
länsimaisuuden välimaastossa  
 

Monella tapaa muxet ovat niin sanotusti ’marginaalisia’ yhteiskunnassa. Esimerkiksi 

alkuperäiskansaan ja seksuaalivähemmistöön kuulumisen perusteella sekä taloudellisen 

luokan perusteella. Besnierin mukaan marginaalisuudet, kuten esimerkiksi sukupuolitettu 

ja seksuaalinen marginaalisuus, ’houkuttelevat’ luokseen myös toisenlaista rajojen 

ylittämistä (2007, 73-74). Hänen mukaansa marginaalisuudessa on löydettävissä 

valaisevia oivalluksia siitä, kuinka globaalin ja paikallisen risteyskohtaa aktiivisesti 

määritellään ja siitä neuvotellaan. Väitänkin, että muxeihin ja gayhin El Istmolla 

liittämäni keskustelut valottavat paikallisen ja globaalin risteyskohtaa sukupuoleen ja 

seksuaalisuuteen liittyen. Ajallinen muutos eli sukupolvien välissä nähtävät erot 

korostavat muxejen tapauksessa globaalien ja paikallisten käsitysten muutosta, sillä 

vanhempien ja nuorempien muxejen näkemykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta 

eroavat osin suurestikin. Lisäksi luokkaerot vanhempien ja nuorempien välillä ovat myös 

esillä. Besnier on myös myöhemmin (2011) tarkastellut niin paikallisen ja globaalin kuin 

modernin ja traditionaalisenkin risteyskohtia Tongan kontekstissa ja tässä kappaleessa 

tarkastelenkin muxeja pääosin Besnierin esiintuomasta näkökulmasta käsin. 
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Besnier korosti kielen asemaa näkemyksien ja ideoiden välittäjänä ja areenana, jossa 

globaalin ja paikallisen risteyskohtaa voi tarkastella (2007). Siksi palaankin vielä lyhyesti 

muxe- ja gay-käsitteisiin. Muxe-sanan nähtiin El Istmolla olevan vahvasti paikallinen 

konsepti, zapoteekinkielinen sana, joka viittaa henkilöihin, joiden sukupuoli ja/tai 

seksuaalisuus nähtiin osin poikkeavina binäärisestä miehet ja naiset -jaosta. Muxe-sanan 

kattavuutta ja merkityksiä on ulkopuolisena vaikea ymmärtää täysin tyhjentävästi ja 

etenkin on vaikea selittää niitä, sillä sanaan liittyy valtava määrä konnotaatioita, 

merkityksiä ja ajatuksia, jotka eroavat niin yksilöiden kuin sukupolvienkin välillä. 

Pääosin kuitenkin vanhemmat henkilöt käyttivät itsestään muxe-sanaa, ja nuoremmat 

gay-sanaa. Sanoja käytettiin kuitenkin paljon myös sekaisin. Toiset – useimmiten etenkin 

nuoremmat – halusivat ehdottomasti erottautua muxeudesta. Esimerkiksi muxe 

contemporáneo Rodrigo käytti puheessaan paljon englanninkielisiä sanoja ja ilmauksia ja 

häneen viitattiin ”kaupungin ainoana hipsterinä”. Lisäksi hän matkusteli paljon niin 

Euroopassa kuin muuallakin ollen melko kosmopoliittinen. Myös Miano Borruson 

mukaan lingvistinen muutos ja gay-termin käyttöönotto El Istmolla viittaavat 

kansainväliseen gay-tietoisuuteen ja -aktivismiin (2001, 688). Rodrigo halusi erottautua 

’perinteisistä muxeista’ ja heidän ajatusmaailmastaan ja puhui gay-kulttuurista ja 

länsimaisuudesta. Besnier yhdistää kosmopoliittisuuteen pääsyn tietyn vallitsevan 

symbolisen pääoman pariin, joka asettaa paikallisen kontekstin perspektiiviin (2007, 69). 

Rodrigo vaikuttikin omaksuneensa kosmopoliittisen ja osin länsimaisen ”symbolisen 

pääoman” ja sovelsi sitä vahvasti käsityksiinsä muxeista ja sukupuolista, 

seksuaalisuudesta ja vallasta El Istmolla. Rodrigo antoi ymmärtää haluavansa välittää 

omaksumaansa vallan ja etenkin heteronormatiivisuuden kritiikkiä myös El Istmon 

kontekstiin, ja tuoda globaalit keskustelut seksuaalivähemmistöjen oikeuksista myös 

paikalliseen kontekstiin. Rodrigo vaikutti tällä ajatuksellaan lietsovan aktivistista 

vastarintaa. Freemanin mukaan Rodrigoa voisikin ehkä sanoa ”globalisaation 

edustajaksi” (Freeman 2001, 1029)25 eli toimijaksi, joka toimii ikään kuin linkkinä 

useiden paikallisuuksien ja siten myös globalisaation ja paikallisuuden suhteen (Freeman 

2001). Freemanin (ibid.) mukaan globalisaatiokeskustelua on käyty paljon 

makroteorioiden kautta, jotka hänen mukaansa ovat maskuliinisia paikallisen empiirisen 

tutkimuksen kallistuessa ’feminiinisempään’ suuntaan. Hän haastaakin nämä 

yksinkertaistavat käsitykset ja korostaa feministisen tutkimuksen tärkeyttä globalisaatiota 

 
25 Alkuperäinen: agent of globalization  
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tarkastellessa ja siksi peräänkuuluttaakin paikallisen ja globaalin näkökulman yhteisyyttä 

ja keskinäistä riippuvuutta (ibid.). Muxejen sukupuolen ja seksuaalisuuden tarkastelussa 

koenkin tärkeäksi globaalien ja paikallisten prosessien irtikytkemisen sillä seurauksella, 

että huomaamme prosessien olevan ehkä monimutkaisempia kuin vain yksisuuntaisia 

’vanoja’ tai ’virtauksia’ (’scape’ ja ’flow’ Appadurai, 1990 ja 1996) globaalista 

mittakaavasta paikalliseen. Appadurain teoriat globaaleista virroista ovat juuri Freemanin 

kritisoimaa makroteoriaa, jotka unohtavat paikallisen tason toimijuuden ja 

mahdollisuudet globaalien virtojen (vallan) resistanssiin. Freeman nimittää tätä 

’unohdusta’ huomaamattomaksi maskulinisaatioksi (2001, 1010; alaviite 6).  

 

Besnier (2011) asettuu Appadurain ajatuksiin nähden mielenkiintoiseen keskusteluun 

paikallisen ja globaalin dynaamiikoista. Besnier liittää keskustelun paikallisuudesta ja 

globalisaatiosta myös vahvasti keskusteluun traditionaalisesta ja modernista, joka on 

myös muxejen tapauksessa mielenkiintoinen näkökulma temporaalisuuteen ja eri 

ikäluokkien näkökulmaeroihin. Besnier siteeraa Latouria (1991 [1993]), jonka mukaan 

emme ole koskaan olleet moderneja sillä ” kaikki modernissa tilanteessa on 

traditionaalisen ja modernin hybridisaatiota” (Besnier 2011, 10). Besnier tarkasteleekin 

tätä traditionaalisen ja modernin erillään pitämistä ja etäännyttämistä, vaikka ne monelta 

osin ovatkin toisiaan täydentäviä ja risteäviä.  

Besnierin näkökulma on bifokaalinen ja hän pitää modernisuuden ’kaksosena’ 

globalisaatiota (2011, 12). Besnierin näkökulma siis tuo esiin paikallisen ja globaalin sekä 

traditionaalisen ja modernin monimutkaisuuden ja päällekkäisyyden, toisin kuin 

esimerkiksi Appadurain globaalit virtaukset.  

 

”Modernina oleminen paikallisessa kontekstissa edustaa kulttuurista ja materiaalista 

sidonnaisuutta kahteen yhteneväiseen todellisuuden maailmaan: yhdessä ääripäässä 

suuren mittakaavan dynamiikat valtiotasolla sekä alueelliset ja globaalit voimat; ja 

toisessa ääripäässä maadoitetun paikallisuuden voimat, johtaen niiden jatkuvaan 

yhteenkietoutumiseen päivittäisessä elämässä” (Besnier 2011, 12). 

 

Myös Boellstorffin (2005) näkemykset eroavat Appaduraista ja ovat samansuuntaisia 

Besnierin kanssa. Appadurai jättää huomiotta resistanssin ja omaksumisen tasapainottelut 

käsitellen globaaleja virtauksia pysäyttämättöminä ja välttämättä paikalliseen kulttuuriin 

vaikuttavina. Boellstorff taas tuo esiin paikallisen kulttuurin resistanttisuuden ja 
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kulttuurin muutoksen mahdollisuuteen, jossa hybridit ja uudet sovellutukset globaalin ja 

paikallisen risteyskohdassa ovat mahdollisia. Boellstorffin osoittaa tutkimuksessaan 

warioiden parissa Indonesiassa, että stereotypia globalisaation samanlaistavasta 

luonteesta ei aina pidä paikkaansa (2005, 168). Myös muxejen tapauksessa paikallisen ja 

globaalin sekä traditionaalisen ja modernin yhteyskohdassa globaali ja moderni eivät 

jyrää alleen perinteitä ja paikallisuutta, vaan ne muodostavat uudenlaisia järjestelmiä ja 

sulautuvat sekä yhdistyvät toisiinsa. Myös Besnierin bifokaalisuus toimii myös 

tietynlaisena välikappaleena globaalin ja paikallisen ajatellun ristiriidan välillä – se 

osoittaa, että paikallinen ja globaali eivät ole toisilleen vastakohtia vaan toisiaan 

täydentäviä ja yhdessä toimivia.  

 

Tämä modernin ja globaalin sekä traditionaalisen ja paikallisen jatkuva sitoutuminen 

yhteen päivittäisessä elämässä tuli esiin monien muxe contemporáneoiden näkökulmissa. 

Rodrigo on hyvä esimerkki tästä. Hän puhui vanhempien muxejen vanhanaikaisuudesta 

ja siitä, kuinka heidän näkemyksensä eivät ole moderneja ja ”tätä päivää”. Hänen 

näkemyksensä sisälsivät niin vanhempien muxejen näkemysten kritiikkiä, kuin sen 

korostamista, että vanhempin muxejen tekemä pioneerityö muxejen oikeuksien puolesta 

on mahdollistanut sen, että Juchitánin nuoret saavat nyt olla omia itsejään. Keskustelusta 

Rodrigon kanssa nousi esiin myös Besnierin esiin tuoma ajatus, jossa ”kaikki eivät ole 

yhdenvertaisesti modernisuuden piirittämiä, koska se ei tarjoa identtisiä mahdollisuuksia 

eikä edusta samanlaisia pakotteita kaikille” (2011, 14). Rodrigon kaltaisten nuorten, 

’globalisoituneiden’ ja ’kosmopoliittisten’ muxejen on helpompi sopeutua moderneihin 

käsityksiin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä saada tietoa niistä, toisin kuin 

esimerkiksi vanhempien ja usein vähäosaisempien muxejen. Pääsy ’kosmopoliittisen 

sosiaalisen pääoman’ luo on myös pitkälti luokkakysymys, ja esimerkiksi matkustaminen 

El Istmon ulkopuolelle ei välttämättä ollut kaikille mahdollista tai realistista. Siten 

modernisuudesta tulee myös ”sosiaalisten erojen apuväline, kun toimijat sisällyttävät 

omansa ja toisten positioinnin heidän omiin ’itserakennusprojekteihinsa” (Besnier 2011, 

14). Myös identiteettikäsitys on yhteydessä rakenteellisiin sosiaalisiin eroihin, sillä 

modernin ’itsen’ autonomisuus on riippuvainen niistä. Besnier kirjoittaa, että ”on helppo 

tuntea itsensä autonomiseksi, kun on rahaa maksaa kaikesta (paitsi ehkä lojaalisuudesta 

ja rakkaudesta)” (2011, 19-20). Raha myös mahdollistaa etääntymisen suvun ja perheen 

tuesta ja relationaalisuudesta. Käytännössä kaikki muxe contemporáneot esimerkiksi 
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asuivat erillään perheestään ja olivat usein autonomisempia kuin esimerkiksi vanhemmat 

muxe hombret.  

 

Muxejen väliset kiistat ja näkemysten eroavaisuudet toimivat myös 

’itsenrakennusprojekteina’, joissa monet vertaavat omaa positionaalisuuttaan muihin 

muxeihin. Nuorten etääntyminen muxe-termistä ja muxeudesta on tästä esimerkiksi hyvä 

esimerkki.  

Rodrigon ja myös esimerkiksi Danielin mukaan nuoret hylkäävät El Istmolla muxe-sanan 

käytön useammin ja useammin, sillä liittävät siihen vahvoja merkityksiä ja konnotaatioita 

paikallisesta muxe-kulttuurista, johon he ovat lapsista saakka tutustuneet. Rodrigo kertoi, 

että jotkut liittävät muxe-sanan groteskiuteen ja muxe vestidoihin, ”meikkiin, jonka alle 

tumma parta ei kunnolla kätkeydy ja täytteisiin paidan sisällä, jotka ovat luisuneet 

paikoiltaan”. Tämän tyyppinen ’habitus’ ei ole nuorille el istmolaisille tavoiteltavaa eikä 

heidän ihanteidensa mukaista. Rodrigo antoikin vastakkaiseksi ihanne-esimerkiksi 

laulaja Ricky Martínin, joka on ”menestynyt, valkoinen, hyväkroppainen ja ehdottomasti 

maskuliininen homomies”. Rodrigo kertoi, että groteski muxeus ei ole nuorille yhtä 

ihailtavaa kuin valkoisen, menestyneen ja maskuliinisen länsimaisen homon ihanne. Ei-

alkuperäiskansaan kuulumien ja valkoinen iho sekä länsimainen rotu olivat Rodrigon 

mukaan sellaisia ihanteita, joita monet nuoret muxet näkivät omaa alkuperäänsä 

parempina. Muxeus paikallisena ilmiönä ei nuorempien silmissä vaikuta sopivan tähän 

globaaliin maskuliiniseen ihanteeseen. Nuoret muxet etäännyttävät itseään tästä 

muxeuden paikallisesta positiosta, jota useat vanhemmat muxet usein heille edustavat, ja 

johon liittyvät esimerkiksi monimutkaiset ja monesti alitajuiset tai ’automaattiset’ 

käsitykset luokasta. Gay-identiteetin käyttöönottoa nuorten parissa voi siis pitää 

Besnieriä mukaillen ’itsenrakennusprojektina’, joka myös korostaa sosiaalisia eroja ja 

esimerkiksi luokkaeroja, jotka tulivat esiin myös lingvistisellä tasolla ”muxe” ja ”gay”-

sanojen merkityksissä. Rodrigon mukaan perinteisen muxeuden ”groteskius” on yksi syy 

siihen, miksi nuoret mieluummin samaistuvat johonkin muuhun kuin muxeuteen, ja 

hylkäävät koko sanan käytön. Rodrigo kertoo myös, että esimerkiksi Grindr26:ssa seuraa 

hakiessa huomaa, että vaatimuksena on usein maskuliinisuus, eikä feminiinisyydellä saa 

siellä seuraa. Vaikka Rodrigo kertoikin kritisoivansa vahvasti muxe vestidojen 

’rajoittuneita’ näkemyksiä esimerkiksi suhteista, hän sanoi, että monet nuoremmat eivät 

 
26 Grndr – sosiaalinen verkostoitumis- tai seuranhakusovellus LGBTQ+ ihmisille.  
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myöskään ymmärrä, minkä työn esimerkiksi muxejärjestö Intrépidas on tehnyt muxejen 

aseman eteen, ja sen eteen, että nuoret voivat nykyään olla gender fluid (Rodrigo käytti 

tätä englannin kielistä ilmausta). Rodrigon näkemyksistä erottui euroamerikkalainen 

näkemys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, joka korosti yksilön vapautta ja oikeuksia. 

Toisaalta hänen puheissaan erottui myös globalisaation kritiikki ja länsimaisuuden 

ihannoinnin naiivius. Hän sanoi itse olevansa ’muxe contemporáneo’, jonka näen olevan 

jonkin verran vastaava Mirandén (2017) esittelemän muxeuden ’sukupuolihybridin’ 

kanssa. Koen kuitenkin, että Rodrigon ’muxe contemporáneo’ tai ’neo-muxe’ -nimityksiä 

selittävät paremmin globalisaation, kosmopoliittisuuden sekä modernisuuden tematiikat, 

ja se sijoittuu nimenomaan globaalien ja paikallisten käsitysten välimaastoon. Rodrigo ja 

muutama muu nuorempi muxe kertoivatkin tavallaan olevansa ’muxe-aktivisteja’, ja 

tuovansa muxeutta uuteen aikaan, jossa näen paikallisen ja globaalin kontekstin olevan 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa, jossa muxejen positionaalisuus muodostuu bifokaalisena 

(Besnier 2011, 12), eli suhteessa niin paikallisiin ja traditionaalisiin käsityksiin kuin 

globaaleihin ja moderneihinkin käsityksiin.  

 

Myös Anthiaksen (2009) transpaikallinen positionaalisuus kuvaa hyvin muxe 

contemporáneoiden positiota paikallisen ja globaalin risteyskohdassa ja näen sen pitkälti 

verrannollisena Besnierin käsityksiin bifokaalisuudesta. Keskustelin muxejen 

romanttisista suhteista vanhemman muxe hombre Raulin kanssa, jonka käsitykset olivat 

niin sanotusti ”perinteisiä” monen nuoremman muxen mielestä. Keskustelusta on hyvin 

nähtävissä myös hänen ’itserakennusprojektinsa´, jossa hän vertaa itseään ja omia 

näkemyksiään ´muihin´ ja ´toisiin´ ja nimenomaan ´kaupunkilaisiin´:  

 

Minä: Minkälaisia ovat muxejen romanttiset suhteet?  

Raul: Vai romanttiset! No täällä kylässä on paljon miehiä. Täällä ei ole niin 

kuin kaupungissa, missä on gay con gay. Ei täällä. Täällä se on varón con 

gay (mies ja gay). Mutta miehellä on tyttöystävä, tai (nais)puoliso. Ja siellä 

[kaupungissa], on vaan puro gay con gay (puhtaasti gay ja gay).  

M: Ja täällä ei ole esimerkiksi kahta gay:tä, jotka vaikka asuisivat yhdessä? 

R: Ainoastaan sellaisia, jotka tulevat kaupungista. Jotka haluavat tulla. 

Mutta emme katso sitä hyvällä. 

M: Miksi? 
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R: Koska miksi muxe con muxe? Miksei miehen kanssa? Täällä on paljon 

miehiä, jotka sopivat siihen tarkoitukseen. Miksi haluaisimme muxen?  

Anthiaksen mukaan transpaikallisen positionaalisuuden ytimessä ovat nimenomaan rajat 

sekä hierarkiat (2009, 15). Raulin näkemys romanttisista suhteista on värittynyt 

nimenomaan rajojen ja hierarkioiden mukaan ja hän näkee El Istmon selkeästi erillisenä 

alueena ”kaupungista”. Tietyllä tavalla näkemyksestä on nähtävissä myös käsitys 

kuulumisesta kaupungista sivuun tai sen ulkopuolelle. Raul tuo selkeästi esiin 

mielipiteensä, jossa muxen ja miehen välinen suhde asettuu selkeästi korkeammalle 

hierarkiassa kuin kahden muxen tai gay:n välinen suhde. Samalla prosessi toimiin myös 

itserakennusprojektina, ja itsen erottamisena ’toisista’. Paikallisuuden vahva ihannointi 

tulee esiin myös Raulin kertoessa, että kaupungista tulleiden (’muiden’ tai ’toisten’) 

käsityksiä romanttisista suhteista gay:den välillä ”ei katsota hyvällä”. Käsitykset 

muodostuvat siis vahvasti myös suhteessa paikallisuuteen ja globaaliin, sillä myös 

paikallisuuden korostaminen tulee esiin suhteessa globaaliin yhä voimakkaampana. Oma 

itserakennusprojekti saa pontta nimenomaan ’toisista’ etääntymällä.   

 
Kuva 6. Estrella-muxe Vogue Méxicon kannessa. (Kuva: Tim Walker, Vogue México, joulukuu 2019) 
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Hyvä esimerkki monimutkaisesta suhteesta paikallisen ja globaalin sekä traditionaalisen 

ja modernin risteyskohdasta on Vogue Méxicon joulukuun 2019 lehti, johon Karina 

Gónzalez Ulloa (VOGUE México 2019) kirjoitti kansikuvajutun muxeista. Jutussa ja 

lehden kannessa on Tim Walkerin ottamia kuvia zapoteekkiasuun pukeutuneista 

muxeista. 

 

Kuvissa ja artikkelissa on kuvattu muxe vestidoja pukeutuneina perinteiseen 

zapoteekkiasuun, enaguaan (hame) ja huipiliin (paita). Asun käyttö kuvissa liittyy 

varmasti siihen, että Vogue on nimenomaan muotilehti. Kuvat kuitenkin ovat hyvä 

esimerkki siitä, kuinka traditionaalinen ja paikallinen sijoittuvat monimutkaiseen 

vuoropuheluun globaalin ja paikallisen kanssa. Geschiere (2009, 1) puhuu ”paikallisen 

paluusta” viitateen paikallisten näkökulmien korostumiseen globaalissa maailmassa. 

Näen alkuperäiskansojen traditionaalisten symbolien ja kulttuurin esiintuomisen tietyllä 

tavalla monimutkaisena vastauksena globaaleille kehityskuluille, joiden levittämisen 

välineenä esimerkiksi multikansalliset mediat kuten muotilehti Vogue voivat toimia. 

Geschiere (2009, 1) tuo esiin myös autoktonian käsitteen, joka viittaa alkuperäiseen 

(indigenous) tai ’olevan peräisin siitä paikasta, josta on löydetty’(Merriam-Webster). 

Autoktonisuus liittyy vahvasti myös kuulumiseen ja on helposti nähtävissä, miten se sopii 

’alkuperäisyyden’ ja ’natiiviuden’ synonyymiksi esimerkiksi muxejen tapauksessa, 

joiden kuuluminen vahvasti liittyy El Istmon alueeseen. Voguen tuodessa esiin muxet 

perinteisissä zapoteekkiasuissa voidaan Besnieriä mukaillen nähdä miten ”se ei ole vain 

globaali, joka paikallistaa, vaan myös paikallinen, joka globaalistaa. Modernismi ja sen 

kaksonen, traditio, nousevat esiin tätä seuraavasta monisuuntaisesta vyyhdistä” (2011, 

231-231).  

 

Toisaalta Voguen kuvista voi myös nähdä zapoteekkiperinteiden kaupallistamisen ja 

asettumisen globaaliin markkinatalouden logiikkaan. Rahan ja kaupallisuuden teemat 

ovat myös mielenkiintoisia suhteessa sosiaaliseen sijaintiin ja sosiaalisten kategorioiden 

toisiinsa vaikuttamiseen, sillä on myös valitettavan totta, että edelleen monet 

alkuperäiskansaan kuuluvat muxet ovat sosioekonomisessa asemassa, jossa oman 

identiteetin kaupallistaminen voi toimia välineenä päästä kiinni keskiluokkaisempaan 

elämään. Toisaalta Voguen kuvissa ja jutuissa oli kuvattuna ainoastaan muxe vestidoja ja 

useita sellaisia henkilöitä, jotka ovat muutenkin olleet vahvasti muxejen ’edustajia’ 

mediassa ja myös esimerkiksi tutkimuksissa. Mielestäni onkin sopivaa myös tuoda esiin 
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Besnierinkin esittämä kritiikki siitä, kuinka ’globaali’ ja ’moderni’ myös syrjivät toisia 

yhteiskunnassa nostaessaan toisia.  

Eriksen kirjoittaa globalisaation paradoksista, jossa maailma on samaan aikaan niin 

pienentynyt kuin suurentunutkin (2014). Muxejen ja El Istmon tapauksessa globalisaation 

paradoksia voi tarkastella juuri globaalin resistanttisena vastustamisena ja muxeuden 

korostamisena zapoteekkikulttuurin manifestaationa – ’paluuna paikallisen’ (Geschiere 

2009) ja toisaalta taas globaalien gay-idolien ihannointina, paikallisen muxeuden 

hylkäämisenä ja siten paikallisuuden resistanssina ja globaalien ihanteiden 

omaksumisena. Toisin sanoen keskusteluissa muxeudesta on näkyvissä jatkuva 

paikallisen ja globaalin (glokaalin, jota Eriksen käyttää) vaikutus toisiinsa, niiden 

resistanssin ja mukautumisen tasapainottelu. Besnierin käsitys bifokaalisuudesta ja 

globaalin ja paikallisen toisiaan täydentävästä luonteesta on tämän käsityksen kanssa 

samansuuntainen. Niin muxe contemporáneoiden kuin vanhempienkin muxejen 

mukautumisen ja resistanssin yhteydestä muodostuvat juuri modernin ja traditionaalisen 

sekä paikallisen ja globaalin risteyskohta, joka on jatkuvassa muutoksessa ja johon liittyy 

vahvasti myös intersektionaalisesti muodostunut sosiaalinen sijainti. Mukautumisen ja 

resistanssi ja kuulumisen ja ei-kuulumisen teemat jatkuvat myös sukulaisuudessa ja 

perheessä, kuten ne jatkuvat laajemmassakin keskustelussa kuulumisesta yhteiskunnassa. 
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7 Johtopäätökset  
 
 
Olen tässä tutkielmassa muxejen sukulaisuutta ja kuulumista tarkastelemalla pyrkinyt 

osoittamaan, millainen on muxejen sosiaalinen sijainti El Istmolla. Olen pyrkinyt 

vastaamaan alussa esittämääni tutkimuskysymyksiin, joista keskeisin on ”Millainen on 

El Istmon muxe hombrejen sosiaalinen sijainti?”. Aloitin käsittelemään sosiaalista 

sijaintia tarkastelemalla niitä konteksteja, joita Latinalaisen Amerikan ja Meksikon 

alueella sukupuolta ja seksuaalisuutta on tarkasteltu, kuten machismia ja activo/pasivo -

jakoa. Lisäksi aineiston analyysin myötä olen tuonut esiin muxejen relationaalisuuden ja 

perheen sekä suvun tärkeyden sosiaalisen sijainnin muodostumiselle. Tässä osuudessa 

pyrin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni ”Millaista on muxejen sukulaisuus ja 

minkälaisia vaikutuksia sukulaisuudella on muxejen sosiaaliseen sijaintiin?” Perhe on 

zapoteekeille ja muxeille erittäin keskeinen kuulumisen kiinnekohta, joka liittyy 

läheisesti myös zapoteekkiuteen ja paikallisuuteen El Istmolla. Muxet ovat relationaalisia 

eli olemassa olemalla suhteessa toisiin; heidän identiteettinsä ja subjektiutensa 

muodostuu vahvasti suhteessa muihin ja nimenomaan sukulaisiin ja perheenjäseniin.  

Sukulaisuus ja perhe liittyvät muxejen tapauksessa hyvin vähän ’valintaan’, vastoin 

Westonin (1991) esittämää argumenttia queer-sukulaisuudesta. Olen tuonut esiin queer-

sukulaisuuden teorioiden teemoja suhteessa muxeihin ja pyrkinyt osoittamaan, kuinka 

queer-sukulaisuuteen yleensä liitetty ”maanpakolaisuus” perheestä rinnastuu pitkälti 

individualistiseen ja autonomiseen yksilö- ja perhekäsitykseen ja on siksi vajavainen 

selittämään muxejen sukulaisuutta sen ollessa pitkälti relationaalista. Olen käsitellyt 

sukulaisuuden ristiriitaisuuksia ja sitä, miten sukulaisuuden kontekstissa kuulumisen 

tunteet, mutta myös ei-kuulumisen ja etääntymisen kokemukset ovat tärkeitä sosiaalista 

sijaintia määrittäviä tekijöitä. Ei-kuuluminen ja etääntyminen ovat mielestäni kuitenkin 

merkittävästi erilaisia ’maanpakolaisuuten’ verrattuna, sillä ne korostavat 

relationaalisuutta – olemassoloa suhteessa toisiin, vaikka ovatkin negatiivissävytteisiä –, 

eivätkä näyttäydy valinnan paikkana. Sukulaisuus ja perhe muodostavat myös muxejen 

sosiaalista sijaintia laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. 

Kolmas tutkimuskysymykseni on ”Millaista spatiaalista ja sosiaalista kuulumista muxet 

kokevat?” Muxejen kuulumista tarkastellessani olen tuonut esiin sosiaalisen sijainnin 

intersektionaalisen rakentumisen useista sosiaalisista kategorioista, kuten edellä 

mainitusta sukulaisuudesta ja perheestä, etnisyydestä ja rodusta, sosioekonomisesta 
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luokasta, koulutustaustata ja ammatista sekä iästä ja sukupuolesta. Analyysissä olen 

keskittynyt tarkastelemaan niitä päällekkäisiä ja toisiinsa vaikuttavia sosiaalisia 

kategorioita, jotka vaikuttavat muxejen sosiaalisen sijainnin rakentumiseen aiemman 

tutkimusken keskittyen etnokartografisesti melko paljon tarkastelemaan muxeja etenkin 

sukupuolen ja seksuaalisuuden kategorioiden kautta. Neljäs tutkimuskysymykseni on 

”Miten globaali ja paikallinen sekä moderni ja traditionaalinen vaikuttavat muxejen 

kokemukseen kuulumisesta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta sekä sukulaisuudesta?”. 

Etenkin muxe contemporáneoiden tapauksessa käsittelin bifokaalisuutta ja paikallisen ja 

globaalin sekä traditionaalisen ja modernin risteyskohtaa ja päällekkäisyyttä. Besnierin 

tavoin näen nämä ulottuvuudet nimenomaan toisiaan täydentävinä ja toisiinsa 

linkittyneinä kuin toistensa vastakohtina. Kuulumisen kokemuksen muuttuminen ja 

dynaamisuus ovat keskeisessä asemassa tätä keskustelua, ja olen pyrkinyt osoittamaan 

paikallisen ja globaalin tason sekoittumisen ja vaikutuksen toisiinsa muxejenkin 

tapauksessa. Nämä dynaamiset muutokset määrittelevät muxejen sosiaalista sijaintia 

jatkuvasti uudelleen, ja muxet määrittävät myös itseään suhteessa niihin. Myös aiemmat 

tutkimukset muxeista ovat vaikuttaneet muxejen käsityksiin kuulumisesta ja olenkin 

tarkastellut myös muxejen representaatioita, jotka ovat osaltaan määritelleet muxejen 

sosiaalista sijaintia. 

 

Olen kysymyksenasetteluillani pyrkinyt vastaamaan aukkoon muxejen tutkimuskentässä 

keskittymällä etenkin harvemmin tarkasteltujen muxe hombrejen kokemuksiin 

kuulumisesta. Lisäksi intersektionaalisella näkökulmalla olen laajentanut keskustelua 

koskemaan myös muita teemoja kuin ainoastaan sukupuolta ja seksuaalisuutta.  Olen 

osallistunut antropologiseen keskusteluun queer-sukulaisuudesta ja sukulaisuuden ja 

perheen ’valinnan’ kritiikkiin tuomalla esiin muxejen näkökulman, jossa sukulaisuuden 

valinta ei oikeastaan tule kyseeseen vaan kytkeytyy pikemmin kuulumisen ja ei-

kuulumisen jatkumoon. Keskustelua queer-antropologiasta ja intersektionaalisuudesta 

antropologiassa käydään kiivaasti ja tällä tutkielmalla osallistun keskusteluun, jossa 

pyritään tuomaan intersektionaalisen tutkimusotteen myötä sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen tutkimus tähän päivään. Osallistun tällä tutkimuksella lisäksi 

antropologisiin keskusteluihin niin sukulaisuudesta ja relationaalisuudesta, kuin 

kuulumisesta ja identiteetistäkin. Olen tarkastellut etenkin nuorempien muxe hombrejen 

eli ’muxe contemporáneoiden’ sosiaaliseen sijaintiin liittyen keskustelua sosiaalisen 
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sijannin määrittymisestä paikallisen ja globaalin sekä traditionaalisen ja modernin 

välimaastossa.   

 

Muxeja on tutkittu paljon, mutta toistaiseksi melko vähän zapoteekkien tai muxejen 

itsensä toimesta. Oma positioni tutkijana vaikutti tutkimuksessani alusta loppuun 

tutkimusaiheen valinnasta teoreettisiin valintoihi ja kirjoitusprosessiin saakka. Asemani 

länsimaisena seksuaalivähemmistöön kuuluvana naisena oli El Istmon alueella selkeästi 

’ulkopuolisen’, vaikka koenkin tutustuneeni muxeihin ja osallistuneeni heidän elämäänsä 

aidosti ja vuorovaikutteisesti. Monet kokivat etenkin vähemmistöasemani tuovan minut 

lähemmäksi heitä ja sen tähden olemaan kykeneväisempi ymmärtämään heidän 

elämäänsä. Mielestäni El Istmon alueen tutkimus ja etenkin muxejen tutkimus kaipaa 

kuitenkin jatkossa ääniä paikallisesta kulttuurista. Toisekseen muxejen tutkimus 

vaikuttaa jättäneen alleen pitkälti muiden sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 

tarkastelun myös zapoteekkikulttuurissa. Kenttätyössäni törmäsin myös esimerkiksi 

lesbovähemmistöön El Istmolla, joka on jäänyt monissa tutkimuksissa (kuten tässäkin) 

ainoastaan maininnan tasolle. Vaikka muxet ovat edelleen pitkälti marginalisoituja, 

heidän äänensä on tutkimuksissa jo melko kuuluvissa, toisin kuin esimerkiksi 

lesbovähemmistöjen. Olen kuitenkin tässä tutkimuksessa myös keskittynyt muxe 

hombreihin, jotka ovat aikaiemmassa muxe tutkimuksessa jääneet pienemmälle 

huomiolle. Lisäksi El Istmolla tutkimus onkin keskittynyt pitkälti nimenomaan 

sukupuolen ja seksuaalisuuden tarkasteluun zapoteekkiyhteisössä, vaikka alueella on 

myös esimerkiksi laaja ja rikas nouseva taidekulttuuri, laajaa keskustelua alueelle 

rakennetusta tuulivoimainfrastruktuurista sekä esimerkiksi siirtolaisliikkeestä Etelä-

Amerikasta alueen läpi kohti pohjoista. El Istmo olisi siis hedelmällinen tutkimuskohde 

myös monille muille aiheille.   

 

Mielestäni niin sukulaisuuden ja relationaalisuuden kuin sosiaalisen sijainnin ja 

kuulumisenkin tarkastelu vähemmistöryhmien ja etenkin sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen tutkimuksessa ovat hedelmällisiä lähtökohtia 

intersektionaalisen näkökulman esiin tuomisessa. Esimerkiksi muxejen tapauksissa 

monet sosiaalisen kategoriat valtarakenteineen vaikuttavat muxejen elämään ja he ovat 

monella tapaa marginaalisessa asemassa esimerkiksi Meksikon valtaväestöön. Kuitenkin 

myös ei-marginalisoitujen ryhmien tarkastelu intersektionaalisesta näkökulmasta toisi 

esiin uudenlaista keskustelua niistä tekijöistä, jotka määrittävät kaikkien sosiaalista 



107 
 

sijaintia valtarakenteiden verkostossa. Monimutkaisten valtarakenteiden ja 

dynamiikkojen tarkastelu tuokin kuulumisen ja sosiaalisen sijannin teemat ’tähän 

päivään’ ja se voi avata monenlaisia keskusteluja muun muassa valtioiden ja 

transpaikallisten käsitysten yksipuolisuudesta ja jopa syrjivyydestä.  
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Liitteet 
 
Liite 1. Paikat 
 

El Istmo (Isthmus de Tehuantepec) – Tehuantepecin kannas 

- ’El Istmo’ viittaa koko siihen alueeseen, jollaa zapoteekit asuvat etelä-Oaxacassa. 

Zapoteekkeja asuu myös muualla Meksikossa (mm. Oaxacan laaksoissa, Valles 

de Oaxaca), mutta tässä tutkielmassa käsittelen nimenomaan El Istmon 

zapoteekkeja. 

 

Juchitán de Zaragoza, tai lyhennettynä Juchitán  

- Isoin kaupunki El Istmolla, jossa asuin kenttätyöni ajan.  

 

Santa María Juárez (pseudonyymi) 

- Pieni kylä El Istmolla. Käytän kylästä pseudonyymiä anonymiteettisyistä.  
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Liite 2. Kuvia 
 
Kuvat ovat kirjoittajan ottamia. Anonymiteettisyistä tähän on valittu kuvia, joista ei tunnista 

tutkimukseen osallistuneita muxeja tai muita henkilöitä. 

 
Juchitán de Zaragozan kaupungintalo kärsi vakavia tuhoja maanjäristyksessä,  

eikä ollut lainkaan käytössä kenttätyön tekemisen aikaan. 

 

 
Rankkasateet saivat Juchitánin kadut tulvimaan. 
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Katukylttejä, joissa on zapoteekinkielinen teksti binni sicarú. Biyubi-sanakirjan mukaan se tarkoittaa 

mukavia ihmisiä, ’gente bonita’. Taustalla maanjäristyksessä vahingoittunut laudoin tuettu rakennus. 

 
Aamiaisen sekä botanojen (juhlissa tarjoiltavien pikkusuolaisten) valmistusta quinceñera-juhlan 

aamuna päivänsankarin kotipihalla. Suvun naiset ovat vastuussa ruoanlaitosta.  
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Quinceañera valmistautumassa juhlapäivään kotonaan. 

 
Kirjoittaja puettuna perinteiseen huipil-paitaan ja 

enagua-hameeseen quinceañera -juhliin. 


