
 

Naisten toimijuuden rakentuminen 
Femucarinap -järjestössä 

Tutkimus alkuperäiskansojen naisten vastarinnasta ja taistelusta Perussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martta Emilia Haveri 

Helsingin yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

Pro gradu -tutkielma 

Tammikuu 2013 

 



2 
 

 

 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 

 Valtiotieteellinen tiedekunta 

Laitos  Institution – Department 

Sosiaalitieteiden laitos 

TekijäFörfattare – Author 
Martta Emilia Haveri 

Työn nimi Arbetets titel – Title 
 Naisten toimijuuden rakentuminen Femucarinap -järjestössä. Tutkimus alkuperäiskansojen naisten vastarinnasta ja taistelusta 

Perussa. 

Oppiaine  Läroämne – Subject 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

– Level 
 Pro gradu -tutkielma 

– Month and year 
Tammikuu 2013 

Sivumä – Number of pages 
 129 liitteineen 

Tiivistelmä Referat – Abstract 

Tutkielman aiheena on naisten toimijuuden ja sen vahvistumisen tarkastelu alkuperäiskansojen 

naisten järjestön kautta. Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön, joka tehtiin Perussa 

alkuvuodesta 2012 Femucarinap -nimisestä järjestöstä. Työssä tuodaan esille, kuinka 

Femucarinapin naisten toimintaan vaikuttavat keskeisesti heidän asemansa alkuperäiskansojen 

ja sukupuolensa edustajana. Lähtökohtaisesti heillä on alistettu asema yhteiskunnassa. 
 

Tutkimuksen metodina oli 3 kuukauden kenttätyö Perussa. Kenttä sijoittui pääasiassa järjestön 

toimistolle ja sen ympäristöön Limaan. Kenttätyön aikana aineistoa kerättiin haastatteluilla ja 

järjestön toimintaan osallistumalla. Järjestön toimintaa olivat mielenosoitukset, kokoukset ja 

työpajat. Aineistona tutkimuksessa käytetään myös nauhoitettuja puheita, keskusteluja ja 

järjestön julkaisemia tekstejä. 

Tutkimuksessa esitellään järjestöön vaikuttavia asioita yhteiskunnassa ja järjestön toimintaa. 

Järjestön päämääriä ovat oikeus päättää maan käytöstä ja naisten voimaantuminen. Työssä 

kuvaillaan keinoja, joilla järjestö ja sen jäsenet eri puolilta Perua lisäävät toimijuuttaan 

saavuttaakseen päämääränsä. Teoreettisen keskustelun ja aineiston perusteella osoitetaan, että 

kyseenomaisten naisten toimijuus vahvistuu järjestössä toimimisen kautta. Työn perusteella 

naisten toimijuus rakentuu heidän asemansa ja järjestön kautta. Se vahvistuu toiminnan eli 

vastarinnan ja kouluttamisen kautta. Päätellään, että naisilla on sekä yksilöllistä että 

kollektiivista toimijuutta. Järjestön naiset ovat yhteiskunnan muovaamia mutta he myös 

toiminnallaan haastavat yhteiskunnan rakenteita. Työssä osoitetaan, kuinka järjestön ohjelma ja 

toimijuus ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa.  Toimijuuden perustana olevan vastarinnan 

tarkastelu paljastaa perulaisen yhteiskunnan epätasa-arvoisuuden ja tätä tukevat rakenteet. 

Tutkimus sijoittuu osaksi Latinalaisen Amerikan sosiaalisten liikkeiden tarkastelua. Työssä 

yhdistetään sekä poliittista että feminististä antropologiaa. Toimijuuden tarkastelu perustuu 

näiden suuntausten teoreettiselle keskustelulle. Tutkimus yhdistää sekä alkuperäiskansojen 

liikkeiden ja heidän vaatimiensa oikeuksien tarkastelua että naisten liikkeiden vaatimuksia. 

Asiat, jotka tutkimuksessa on tulevat esiin, ovat ajankohtaisia samoja asioita ajaville ryhmille ja 

järjestöille. 
Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

Toimijuus  
Vastarinta 
Voimaantuminen 

Sosiaaliset liikkeet  
Alkuperäiskansat  
Naisen asema 

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
  

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 
 

 



3 
 

Sisällysluettelo 
 

Kiitokset ....................................................................................................................... 5 

1. Johdanto ............................................................................................................... 6 

1.1 Tutkimusaihe ........................................................................................................................ 6 

1.2 Kenttätyö .............................................................................................................................. 7 

1.3 Metodologia ......................................................................................................................... 9 

1.4 Tutkimuksen rakenne ...........................................................................................................11 

2. Teoreettinen viitekehys ...................................................................................... 12 

2.1 Etniset ryhmät ja alkuperäiskansat .......................................................................................13 

2.2 Sosiaalinen liike ....................................................................................................................16 

a) Määrittely ............................................................................................................................16 

b) Kollektiivinen identiteetti .....................................................................................................18 

c) Valta ja vastarinta ................................................................................................................20 

2.3 Naisen asema .......................................................................................................................23 

a) Sukupuoliroolit ja valta .........................................................................................................23 

b) Machismon määrittely .........................................................................................................27 

c) Naisten liikkeet ....................................................................................................................29 

2.4 Toimijuus ....................................................................................................................................31 

3. Toimintakenttänä Peru ....................................................................................... 34 

3.1 Historian taakka ...................................................................................................................34 

3.2 Alkuperäiskansat ja niiden tilanne ........................................................................................36 

a) Luokittelu.............................................................................................................................36 

b) Maailmankuva .....................................................................................................................40 

c) Ympäristöpolitiikka ja liikehdintä ..........................................................................................41 

3.3 Maaseudun naiset ................................................................................................................43 

3.4 Naisten järjestäytyminen......................................................................................................46 

4. Femucarinap ....................................................................................................... 48 

4.1 Järjestö ja jäsenet ................................................................................................................48 

4.2 Päämäärät ...........................................................................................................................53 

4.3 Ruokasuvereniteetti .............................................................................................................55 

4.4 Mística .................................................................................................................................57 

4.5 Consulta Previa ....................................................................................................................59 

5. Naisten puolesta taistelu .................................................................................... 63 

5.1 ”Olemme kaikki eläviä olentoja” – käsitys naisten oikeuksista ...............................................63 

5.2 Kouluttaminen .....................................................................................................................67 



4 
 

5.3 Poliittisuus ...........................................................................................................................70 

6. Voimaantuvat naiset ........................................................................................... 73 

6.1 Etnisyyden merkitys .............................................................................................................74 

a) Muista erottautuminen ........................................................................................................74 

b) Alkuperäiskansojen oikeuksien puolustaminen .....................................................................77 

6.2 Sukupuolen vaikutus ............................................................................................................80 

a) Femucarinapin naiset ...........................................................................................................80 

b) Järjestössä voimaantuminen ................................................................................................84 

6.3 Me ”femut”..........................................................................................................................88 

7. Toimijuuden rakenteet ....................................................................................... 92 

7.1 Esteenä machismo ...............................................................................................................92 

7.2 Femucarinap toimijana.........................................................................................................96 

7.3 Vastassa valtio ................................................................................................................... 100 

7.4 Toimijuuden peli ................................................................................................................ 105 

8. Loppupäätelmät ................................................................................................ 110 

Lähdeluettelo ........................................................................................................... 113 

Liite 1: Femucarinapin naisten koulutus ja perhe..................................................... 122 

Taulukko 1: Koulutus ja siviilisääty .................................................................................................. 122 

Taulukko 2: Koulutus ja ikä ............................................................................................................. 122 

Taulukko 3: Lasten määrä ja nuorimman lapsen ikä......................................................................... 123 

Liite 2: Haastattelut .................................................................................................. 123 

Liite 3: Kuvat ............................................................................................................ 124 

 

 

 

 

 

 
 



5 
 

Kiitokset 
 

Haluan kiittää monia ystäviäni Limassa Programa Democracia y Transformación Global 

-järjestöstä. He auttoivat minua monin tavoin kenttätyössäni ja antoivat paikan 

toimistostaan aineistoni läpikäymiseen. Kiitos tästä erityisesti Mar Dazalle ja Diego 

Saavedralle. Kiitän myös valtio-opin professoria Teivo Teivaista siitä, että hän antoi 

kontaktin tähän järjestöön, jota ilman kenttätyöni tällaisenaan ei olisi ollut 

mahdollinen. Suurin kiitos ja ansio gradustani kuuluvat Femucarinap -järjestölle, jonka 

toimintaan pääsin osallistumaan ja josta etnografinen aineistoni koostuu. Järjestön 

naiset ottivat minut avoimesti vastaan ja toivon, että pystyn vielä vastaamaan heidän 

toiveisiinsa ja palamaan Peruun tapaamaan heitä. 

Kiitän kenttätyöni tekemisen mahdollistaneesta matka-apurahasta Helsingin Yliopiston 

Valtiotieteellistä tiedekuntaa. Lisäksi Helsingin yliopisto myönsi minulle Gradut 

valmiiksi -stipendin Kilpisjärven tutkimusasemalle, jonka avulla graduni kirjoittaminen 

edistyi huomattavasti.  

 

Helsingissä 14. tammikuuta 2013, 

Martta Haveri 

 

 

 
 

 

 

 

 



6 
 

1. Johdanto  
 

Andien nainen 

::Andien nainen, tulen kertomaan sinulle 

kaikista kärsimyksistäni ja taisteluistani:: 

::Olen kävellyt läpi lumisten vuorten vain nähdäkseni sinut, Andien nainen:: 

::Tänä päivänä olen lähellä vankilaa. 

Haluaisin kertoa kuinka minua syytetään terroristiksi, väkivaltaiseksi, 

koska puolustan meidän oikeuksiamme:: 

::Olemme taistelijoita rannikolta, vuorilta ja viidakosta, 

ja tulin pyytämään sinua, tule mukaan taisteluun:: 

(sävel trad., sanat Femucarinap) 

1.1 Tutkimusaihe 
 

Teemat, jotka toistuvat sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro gradu -työssäni, ovat 

edellä lainatun laulun kaltaisia: naiset, oikeudet, taistelu ja ympäristö. Lopputyössäni 

aion selvittää, miten Perun alkuperäiskansojen naisten järjestö Femucarinap1 ilmentää 

naisten toimijuutta ja sen vahvistumista Perussa. Aihe liittyy Perussa ajankohtaisiin 

kysymyksiin luonnonvarojen hallinnasta ja naisen asemasta. Alueilla, joilta järjestön 

naiset ovat kotoisin, on tällä hetkellä paljon kiistaa siitä, kuka saa omistaa maata 

maaseudulla ja alkuperäiskansojen mailla, ja mitä luonnolla saa tehdä. Lisäksi Perussa 

naisilla on alistettu asema, ja he joutuvat kokemaan väkivaltaa ja vähättelyä. Järjestön 

naisten asema ja toimijuus yhteiskunnassa ovat tällä hetkellä rajoitettuja. 

Käsittelen toimijuuden rakentumista ja vahvistumista järjestön etnografisen aineistoni 

kautta. Toimijuuteen vaikuttavat asiat rajautuvat sillä perusteella, mitä näin ja mitä 

minulle tekemäni kenttätyön aikana kerrottiin. Järjestön toiminta ja sen osallistujat 

ilmentävät tarvetta nostaa esille tiettyjä asioita yhteiskunnassa. Silti tutkimukseni 

valottaa myös laajemmin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä, joita Peru ja 

muut maat ympäri maailmaa joutuvat tällä hetkellä kohtaamaan.  

                                                             
 

1  Järjestön nimi kirjoitetaan oikeaoppisesti isoilla kirjaimilla mutta itse järjestökin käyttää 
muotoa ”Femucarinap” pienillä kirjaimilla kirjoitettuna. Järjestön nimi on ”Federación nacional de 
mujeres campesinas, artesanas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú”, esittelen järjestön tarkemmin 
luvussa 4.1. 
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Käytän tutkimuksessani kirjallisuutta poliittisesta ja feministisestä antropologiasta sekä 

aineistoa, jonka keräsin alkuvuodesta 2012 Perussa Femucarinap -järjestössä. Teoriat 

luovat pohjan aineistolleni ja tutkimuskysymykselleni ja asettavat työni osaksi 

antropologista keskustelua naisten ja alkuperäiskansojen sosiaalisista liikkeistä ja 

toimijuudesta Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi mukana on jonkin verran 

antropologista tutkimusta Perusta. Tutkimus asettuu osaksi feminististä ja poliittista 

antropologiaa sukupuolten roolien, toimijuuden ja vastarinnan määrittelyn kautta.  

1.2 Kenttätyö 
 

Kenttätyö on tärkein väline antropologisessa tutkimuksessa, kun halutaan saada uutta 

tietoa sen hetkisistä kulttuurisista ja sosiaalisista ilmiöistä (Eriksen 2004, 43). Minua on 

jo vuosia kiinnostanut tutkia alkuperäiskansojen liikkeitä Latinalaisessa Amerikassa ja 

halusin tehdä pro gradu -työni tähän liittyen. Perussa näitä liikkeitä on, mutta ne eivät 

käsitykseni mukaan ole olleet niin paljon esillä kuin muissa Latinalaisen Amerikan 

maissa. Valitsin tästä syytä Perun kenttätyöni paikaksi ja lähdin sinne tammikuussa 

2012 kolmeksi kuukaudeksi. Minulla oli kontakti PDTG2 -nimiseen järjestöön, jossa 

tehdään erilaisia projekteja alkuperäiskansojen järjestöjen ja sosiaalisten liikkeiden 

kanssa. PDTG teki juuri tuolloin paljon yhteistyötä alkuperäiskansojen naisten järjestön 

Femucarinapin kanssa ja näin tutkimuskohteeni varmistui. Femucarinap vaikutti 

mielenkiintoiselta, vaikka se ei ollutkaan puhtaasti alkuperäiskansojen liike.  

Aluksi Femucarinapissa minuun suhtauduttiin lähinnä vapaaehtoistyöntekijänä, ja 

heille oli myös hyvin normaalia, että aioin tehdä haastatteluja. Syynä oli 

todennäköisesti se, että Perussa on paljon antropologeja muutenkin. Kukaan ei 

kuitenkaan ole tehnyt akateemista tutkimusta aikaisemmin Femucarinapista. 

Järjestöön osallistuvat naiset eivät heti ymmärtäneetkään, että olin tutkimassa heitä 

järjestössä enkä heidän elämäänsä. Ensimmäinen kuukausi meni siksi hieman 

hapuillessa, vaikka sain tehtyä haastatteluja ja osallistuin pariin tapahtumaan. 

Vähitellen naiset kuitenkin ymmärsivät, että olin todella aidosti kiinnostunut heidän 

toiminnastaan järjestössä.  

                                                             
 

2
 PDTG eli ”Programa Democracia y Transformacion Global”, sen perustivat vuonna 2003 Liman San 

Marcosin yliopiston valtiotieteellisen opiskelijat (PDTG). 
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Roolini oli kentällä häilyvä. Tein tutkimusta mutta samalla olin mukana järjestön 

toiminnassa. Toistin heidän mielipiteitään ja näkemyksiä muun muassa kirjoittamalla 

heidän kotisivuilleen erään tapahtumakuvauksen ja ottamalla kuvia heidän käyttöönsä. 

Lisäksi olin monissa asioissa samaa mieltä ja huusin mielenosoituksissa iskulauseita 

kuten hekin. Autoin myös tekemällä pieniä hommia kuten rituaalitavaroiden 

kantamista ja pystyttämistä. Tässä roolissa olin kuitenkin edelleen ulkomaalainen 

vapaaehtoinen. Järjestön tapahtumiin tuli jatkuvasti uusia ihmisiä, jotka eivät 

tunteneet minua, eivätkä olleet vielä tottuneet läsnäolooni, jolloin he eivät tienneet, 

että olin myös tutkija. Jouduin kenttätyöni aikana kertomaan lukemattomia kertoja, 

että olen tekemässä lopputyötäni heistä ja sen, että olen vain opiskelija, eikä minulla 

ole mitään rahoitusta takanani. Olin samalla osa järjestöä, mutta myös sen 

ulkopuolinen. Toisin sanoen toteutin antropologin positiota kenttätyössä.3 

Todennäköisesti sukupuoleni helpotti asemaani, koska pystyin vähitellen olemaan 

helpommin yksi järjestön naisista ja minulle kerrottiin intiimejäkin asioita.  Valkoisena 

eurooppalaisena tutkijana minulla oli silti vapauksia suhteessa muihin. Esimerkiksi 

mennessämme Perun kongressitaloon minua kohdeltiin aivan eri tavoin kuin 

Femucarinapin naisia: en olisi joutunut odottamaan sisäänpääsyä ja minulle annettiin 

passini takaisin henkilökohtaisesti, kun muut naiset joutuivat jonottamaan. Isona erona 

muihin oli myös se, että olisin pystynyt lähtemään milloin vain takaisin Eurooppaan, 

kun muut taistelivat sen kanssa, pääsevätkö he matkustamaan kylästään Limaan vai ei.  

Kohtasin haasteita haastatteluiden tekemisessä, sillä en tarkkaan tiennyt 

Femucarinapin laajuutta tai päämääriä. Tiedon karttuessa haastattelutekniikkani 

kuitenkin kehittyi. Kysyin esimerkiksi järjestössä toistuvista käsitteistä ja motiiveista 

osallistua järjestön toimintaan. Tutkimuskysymykseni alkoi hahmottua vasta, kun näin 

järjestön toimintaa enemmän. Myös kielitaito rajoitti minua, sillä vaikka osaankin 

kohtuullisen sujuvasti espanjaa, en ollut aikaisemmin kuullut sitä perulaisten 

puhumana. Kesti aikansa tottua varsinkin Andeilta tulevien aksenttiin. Haastatteluissa 

pyrin tutustumaan henkilöön etukäteen ennen kuin kysyin, suostuisiko hän 

                                                             
 

3
 Eriksenin mukaan kenttätyössä antropologi taiteilee oman ja tutkittavan yhteiskunnan välillä. Rooli voi 

myös samalla olla ”narri” eli henkilö, joka tekee kaikenlaisia virheitä ja asiantuntija. (Eriksen 2004, 44–
45.) 



9 
 

haastateltavaksi. Sain myös suurimmalta osalta luvan nimen julkaisuun työssäni. 

Suurimman osan haastatteluista tein niiden kanssa, jotka olivat mukana melkein 

kaikessa Femucarinapin toiminnassa. Haastatteluja oli kuitenkin välillä vaikea järjestää, 

sillä näin suurinta osaa naisista vain tapahtumissa, eikä heillä ei ollut aikaa muuhun. 

Haastattelujen lisäksi juttelinkin naisten kanssa vapaamuotoisesti. 

Kenttätyön aikana osallistuin mielenosoituksiin, työpajoihin ja tapahtumiin, joissa 

järjestö oli mukana.  Lisäksi oleskelin paljon Femucarinapin toimistolla, mutta koska 

naiset eivät asuneet siellä, havainnot heidän arkielämästään jäivät olemattomiksi. 

Asuin Liman keskustassa, josta toimistolle oli matkaa alle puoli tuntia. Suurin osa 

tapahtumista oli Limassa mutta kävin myös kaksi kertaa Huancayossa ja kerran 

Cuscossa. Huancayossa näin hieman myös sitä, millaista elämä maaseudulla ja Andeilla 

voi olla. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä enemmänkin järjestön toimintaa muualla 

kuin pääkaupungissa mutta tämä tutkimus on järjestön jäsenten taustojen syvempään 

kartoitukseen liian suppea.  

Antropologisessa tutkimuksessa hedelmällisintä aineistoa saadaan, kun tutkittavat 

tottuvat antropologin läsnäoloon (Eriksen 2004, 43). Minulle kävi näin kenttätyöni 

loppupuolella, minkä koin olleen kaikkein hedelmällisintä aikaa tutkimukseni kannalta. 

Lopuksi minua pidettiin ajoittain yhtenä järjestön jäsenistä eli ”femuista”. Siihen 

nähden, että tein kenttätyöni kaupungissa, pääsin hyvin sisälle järjestöjen maailmaan 

ja tavoitin tärkeitä informantteja tutkimustani varten. 

1.3 Metodologia 
 

Kenttätyössä käytin lähinnä kahta metodia: haastattelua ja osallistuvaa havainnointia. 

Ne ovat antropologian kaksi tärkeintä aineistonkeruumenetelmää. Kolmas on 

tutkittavan ryhmän tuottamat aineistot. (Bernard 1988, 62.) Nauhoitin järjestön 

jäsenien pitämiä puheita, luin heidän julkaisemiaan tekstejään ja sain perustietoa 

naisista lomakkeiden avulla. Lomakkeet olivat peräisin aikaisemmasta tapahtumasta 

joulukuulta 2011, jolloin en ollut vielä paikalla. Liitteessä 1 esittelen lomakkeista ja 

haastatteluista saatuja tietoja naisten koulutuksesta, siviilisäädystä ja perheestä. 

Työssäni käytän myös järjestön internetissä julkaisemia kannanottoja, kommentteja ja 
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videoita. Lisäksi mukana on yksi nauhoitettu keskustelu Femucarinapin toiminnasta ja 

päämääristä sekä paljon kuvamateriaalia tapahtumista, joissa olin mukana. 

Haastattelutekniikkana käytin puolistrukturoitua haastattelua. Minulla oli kysymykset 

valmiina, mutta reagoin myös haastateltavan sanomiin asioihin tekemällä 

lisäkysymyksiä ja jätin vapaalle keskustelulle tilaa. (mm. Bernard 1988, 205.) 

Viimeisissä haastatteluissa kysyin myös haastateltavan assosiaatioita tiettyihin 

käsitteisiin. Tein yhteensä 15 haastattelua. Haastattelin järjestön tuntevia tai siinä 

mukana olevia. Tiedot heistä löytyvät liitteestä 2.  Keskimäärin haastatteluihin kului 

noin puoli tuntia. 

Russel H. Bernardin mukaan osallistuva havainnointi on enemmänkin strategia kuin 

metodi ja se helpottaa sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen materiaalin keräämistä 

kentällä. Osallistuva havainnointi vähentää sitä mahdollisuutta, että ihmiset muuttavat 

käyttäytymistään, koska tietävät olevansa tarkkailun alaisina. Menetelmä on paras kun 

halutaan saada yleinen käsitys siitä, miten jokin sosiaalinen instituutio tai organisaatio 

toimii. (Bernard 1988, 150–152.) Osallistuin sekä järjestön omiin että muihin järjestöön 

liittyviin tapahtumiin, jotta pystyin havainnoimaan jäseniä järjestön toiminnassa. Näitä 

olivat marssit, työpajat, kokoukset ja muu toiminta järjestön toimistolla. Osallistumalla 

naisten toimintaan ja puhumalla heidän kanssaan sain paremmin selville, keitä he ovat 

ja miksi ja mitä he tekevät niin kuin tekevät.  

Tekstien tulkinnassa menetelmänä käytän jonkin verran kriittistä diskurssianalyysia, 

koska iso osa materiaalistani on tekstejä ja puheita. Suurimmaksi osaksi analysoin 

aineistoani siitä näkökulmasta, mitkä asiat toistuvat puheissa ja mitä merkityksiä 

tietyille käsitteille annetaan. Norman Faircloughin mukaan kriittisellä 

diskurssianalyysillä keskitytään sekä tekstin rakenteeseen että ihmisten toimintaan4. 

Siinä analysoidaan tekstin diskursseja, joiden muodostus tapahtuu teksteissä ja 

ihmisten kanssakäymisessä. Kriittisen diskurssianalyysin kehyksen voi jakaa tekstin, 

diskurssikäytäntöjen ja sosiaalisen käytännön välille, jolloin kyse on 

intertekstuaalisuudesta. (Fairclough 1995, 8-9.) Vaikka en tulkitse aineistoani paljon 

                                                             
 

4
 Diskurssi on sosiaalisen käytännön muoto ja sen analyysi auttaa ymmärtämään, miten tekstit toimivat 

sosiokulttuurisissa käytännöissä (Fairclough 1995, 6-7). 
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diskurssianalyysin avulla, on hyvä pitää mielessä järjestön toimijoiden taustat ja 

yhteiskunnassa vaikuttavat asiat suhteessa järjestön tuottamaan tekstiin. Pyrin 

vastakkaisuuksia ja toistuvia asioita hyväksikäyttäen täydentämään havainnointiani, 

haastattelujani ja tekstejä niin, että pystyn analysoimaan tutkimuskysymystäni. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen johtuen metodologiasta ja aineistoni luonteesta. 

Antropologisessa tutkimuksessa ja metodologiassa on pidettävä mielessä 

tutkimusetiikka, koska kyseessä ovat ihmiset ja heidän elämänsä (Eriksen 2004, 48). 

Olen käsitellyt aineistoani luottamuksellisesti ja julkaisen aineistoani informanttejani 

kunnioittaen. Femucarinapissa oltiin tietoisia siitä, mitä olin tekemässä ja olen saanut 

valtuudet käyttää aineistoani parhaalla näkemälläni tavalla. Femucarinap on 

kohtalaisen tunnettu järjestö ainakin Perussa eri järjestöjen keskuudessa. Tämän 

huomioon ottaen käsittelen joitakin järjestöön liittyviä kommentteja ja havaintoja 

hienovaraisesti. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Aluksi esittelen teoreettisen viitekehyksen, jossa käyn läpi keskustelua 

alkuperäiskansoista ja sukupuolesta. Määrittelen alkuperäiskansojen ja naisten 

sosiaalista liikettä, millainen myös Femucarinap on. Esittelen myös näkemyksiä vallasta 

ja vastarinnasta, jotka ovat tärkeä ymmärtää toimijuuden hahmottelemisen kannalta. 

Luvussa 3 esittelen kenttää, johon Femucarinap sijoittuu. Kuvailen alkuperäiskansojen 

asemaa Perussa ja heistä käytettyjä termejä. Käyn läpi myös naisliikkeiden lähihistoriaa 

Perussa. Luvuissa 4 ja 5 esittelen etnografista aineistoani. Aluksi kerron Femucarinapin 

rakenteesta ja päämääristä ja joistakin toistuvista teemoista ja tapahtumista. Toisessa 

aineistoluvussa kerron enemmän Femucarinapista ajamista asioista, jotka liittyvät 

järjestöön ja jäseniin nimenomaan naisina. Analyysiluvuissa 6 ja 7 aineistoa ja teoriaa 

hyväksikäyttäen valotan naisten toimijuutta ja sitä vahvistavia asioita kyseisen 

järjestön kautta. Selvennän luvuissa eri käsitteiden kytköksiä toisiinsa ja toimijuuden 

taustoja ja rakennetta. Luvussa 8 vastaan tutkimuskysymykseeni kirjoittamani työn 

pohjalta. Käytän työssäni suoria lainauksia aineistostani, jotka olen kääntänyt itse 

espanjasta suomeksi.  
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

Tässä luvussa määrittelen Femucarinapin toimintaan ja toimijuuteen vaikuttavia asioita. 

Näitä ovat etnisyys ja alkuperäiskansat, sukupuolten roolit, sosiaalisen liikkeen rakenne, 

kollektiivinen identiteetti, vastarinta ja machismo. Käsitteitä on paljon, koska järjestön 

päämäärätkin ovat moninaisia, ja ne liittyvät sekä alkuperäiskansoihin että naisiin. 

Teorioissa pääpaino on Latinalaisen Amerikan antropologiassa. Palaan tässä luvussa 

esittelemiini teorioihin syvemmin luvuissa 6 ja 7, joissa analysoin Femucarinapin 

toimintaa ja toimijuutta. 

Etnisyys ja alkuperäiskansat määrittyvät työssäni Thomas Eriksenin (2002), Xavier 

Albón (2005) ja Bartholomew Deanin ja Jerome M. Levin (2003) teorioiden pohjalta. 

Esittelen myös muita määritelmiä (Hutchinson & Smith 1996; Maybury-Lewis 2003; 

Geerz 1996; Nash 1996; Brubaker 2004), sillä aihetta on käsitelty antropologiassa ja 

sosiologiassa laajalti. Sosiaalista liikettä määritän muun muassa David A. Snow’n ja 

Sarah A. Soulen (2010), Arturo Escobarin (1992) sekä June Nashin (2005) avulla. 

Sosiaalisen liikkeen yhteydessä otan esiin Pierre Clastresin (2007) ja James C. Scottin 

(1985) näkemykset vastarinnasta ja vallasta sekä David Snow’n (2001) määrittelyn 

kollektiivisesta identiteetistä. Sukupuolen roolia kartoitan Henrietta L. Mooren (1990) 

ja Sherry Ortnerin (1974) avulla. Naisen asemaan liittyy myös Nira Yuval-Davisin (1997) 

ja Nikki Crasken (2003) ajatukset. Käytän Maxine Molyneuxin (1998) ja Virginia 

Vargasin (2008) ajatuksia Latinalaisen Amerikan naisten sosiaalisesta liikkeestä. 

Machismoa, joka liittyy tutkimuksessani olennaisesti naisten asemaan ja vastarintaan, 

käsittelen Matthew C. Gutmannin (2007) ja Roger Lancasterin (1992) tutkimusten 

avulla.  Käytän myös keskustelua luodakseni muidenkin tutkijoiden näkemyksiä edellä 

mainituista asioista. 

Toimijuus on työni kantava teema, sillä se tulee esiin niin naisen alistetun aseman 

kautta kuin sosiaalisen liikkeen toiminnan rakenteessa ja vastarinnassa. Työssäni 

toimijuuden teoria pohjautuu Sherry Ortnerin näkemyksiin (1996; 2006) ja Anthony 

Giddensin (1979) rakennetta ja toimijuutta käsittelevään sosiaaliseen teoriaan.  
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2.1 Etniset ryhmät ja alkuperäiskansat5  
 

Etnisyys viittaa dikotomiaan ”me ja muut” eli etnisiin ja ei-etnisiin ryhmiin. Etninen 

identiteetti ja alkuperä saavat aikaan tunteen siitä, että kuulutaan tiettyyn 

kulttuuriseen yhteisöön. Tärkeitä asioita etnisyyden määrittelyssä ovat jaetut myytit, 

yksilöllinen yhteisöön identifioituminen ja yhteisön kulttuurisen menneisyyden 

muistaminen ja ihannoiminen. (Hutchinson & Smith 1996, 4-7.) Etnisyys voi tarkoittaa 

alkuperäisyyttä (primordialismi), jonka mukaan ihmisellä on tiettyyn ryhmään 

sosiaalinen side. 6 Toisaalta etnisyyteen liitetään välineellisyys, jolloin etnisyys 

käsitetään sosiaaliseksi, poliittiseksi ja kulttuuriseksi varannoksi erilaisille intressi- ja 

statusryhmille. (Mts. 8.) Etnisyyttä on tutkittu urbaanien ryhmien, alkuperäiskansojen, 

etnisyyteen perustuvien kansallisliikkeiden, pluraalisten valtioiden ja orjuuden 

jälkeisten vähemmistöjen kautta (Eriksen 2002, 14–15). Omassa tutkimuksessani 

pääpaino on etnisyyden ilmenemisessä alkuperäiskansojen mutta myös pluralistisessa 

valtiossa olevien etnisten ryhmien kautta, sillä Femucarinapin naiset edustavat näitä 

ryhmiä.   

Clifford Geerz kuuluu etnisyyden alkuperää painottavaan koulukuntaan7. Etnisyyttä 

määrittää hänen mukaansa oletetut sukulaisuussiteet, rotu, kieli, uskonto ja asuinalue. 

Myös tavat määrittelevät etnisyyttä, jolloin ne erottavat eri ihmisryhmät muista ja 

voivat muodostaa perustan kansalliselle epäyhtenäisyydelle valtion sisällä. (Geertz 

1996, 43–44.) Manning Nash taas ei korosta etnisyyden alkuperää, vaan pitää ryhmien 

erilaisuutta tärkeänä etnisyyttä määrittävänä tekijänä 8 , koska hänen mukaansa 

                                                             
 

5  Käytän työssäni alkuperäiskansa-termiä käännöksenä englannin kielisestä sanasta indigenous tai 
espanjan kielisestä indígena. Suomeksi termi tarkoittaa syntyperäistä tai alkuperäistä ja se viittaa tietyn 
alueen syntyperäisiin asukkaisiin ja heidän elämäntapaansa (Aro et al (Jargon) 2002, 91). 
6 Primordialismi muistuttaa Deanin ja Levin mukaan essentialismia. Sen mukaan ”alkuperäisyys” viittaa 
tiettyihin olennaisiin piirteisiin, kuten saman veren ja maaperän jakamiseen, jotka erottavat 
alkuperäiskansojen identiteetin muista. Tämä poikkeaa näkemyksestä, joka painottaa kulttuurin ja 
historian osuutta identiteetin muodostuksessa. (Dean & Levi 2003, 14.) 
7 Primordialisteihin kuuluu myös Fredrik Barth (1996). Hänen mukaansa etninen ryhmä on määritelty 
sen mukaan, ovatko sen jäsenet verisukulaisia, jakavatko he keskenään perustavanlaatuisia yhteneväisiä 
kulttuurisia arvoja ja muotoja, ja kommunikoiko ryhmä toistensa kanssa. Ryhmä erottuu kulttuurinsa ja 
toimintansa ansiosta niin, että muutkin huomaavat sen erilaiseksi ja yhtenäiseksi ryhmäksi. Ihmisten 
luokittelu etnisen ryhmän jäseniksi riippuu heidän kyvystä osoittaa tämän tietyn kulttuurin piirteitä. 
(Mts. 75–76.)  
8
 Samaa mieltä on myös Pierre van den Berghe, jonka mukaan etnisten ryhmien yhteinen perimä on 

yleensä myytti, sillä etnisyys on sekä alkuperään perustuvaa että välineellistä. Suurin osa etnisistä 
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etnisyyttä osoittavat näkyvät merkit, kuten kieli ja pukeutuminen. Nämä ovat 

perusominaisuuksia silloin, kun eroja ryhmien välillä kutsutaan etnisiksi ja kun etnisyys 

ilmenee sellaisessa poliittisessa järjestelmässä kuin kansallisvaltiossa. (Nash 1996, 25–

28.)  

Thomas Eriksen painottaa etnisyydessä suhteiden merkitystä. Hänen mukaansa 

etnisyys viittaa antropologiassa sellaisiin ryhmien välisiin suhteisiin, joissa ryhmät 

pitävät itseään toisistaan kulttuurisesti poikkeavina. Enemmistö ei ole vähemmän 

etninen kuin vähemmistökään. Ryhmä ei voisi olla erilainen, jos se ei voisi verrata 

itseään toiseen ryhmään. (Eriksen 2002, 4.) Etnisyys ei aina viittaa sosiaaliseen 

luokkaan, joka liittyy sosiaaliseen luokitukseen ja vallan jakautumiseen. Etniset suhteet 

voivat olla hyvinkin tasa-arvoisia, mutta tiettyyn etniseen ryhmään kuuluminen voi 

korreloida sosiaaliseen luokkaan kuulumisen kanssa. (Mts. 8 & 49.)  

Etnisen ryhmän identiteetti määritellään suhteessa siihen mitä he eivät ole eli niihin 

ihmisiin, jotka eivät ole ryhmän jäseniä (Eriksen 2002, 10). Tärkeää etnisessä ryhmässä 

on se, että siinä yhdistyy kaksi eri me-identiteettiä. Toinen identiteetti suhteutetaan 

ryhmän muihin jäseniin (me subjektina) ja toisen kautta näytetään muille ryhmän 

kollektiivisuus (me objektina). (Mts. 67.) Etninen identiteetti tulee varsinkin silloin 

tärkeäksi ihmisille, kun sitä tai sen rajoja uhataan (mts. 76). Työssäni Femucarinapin 

vastarinta syntyy eron tekemisestä enemmistön kulttuuriin. Tähän vaikuttaa osaltaan 

järjestön ajamat asiat (ks. 4.5 ja 7.3). Valtion näkökulmasta etniset ryhmät ovat 

vähemmistöä. Valtio saattaa yrittää muuttaa vähemmistön asemassa olevat etniset 

ryhmät enemmistön kaltaisiksi, eristää vähemmistöt enemmistöstä ja hallita niitä. 

Ryhmät reagoivat valtion politiikkaan joko hyväksymällä kulttuurisen assimilaation9  tai 

muusta väestöstä erottamisen, mutta ne saattavat aktiivisesti vastustaa valtion toimia. 

Usein ryhmien strategia yhdistää assimilaatiota ja muista erottautumista. (Mts. 123–

124.) 

                                                                                                                                                                                   
 

ryhmistä yrittää erottautua kulttuurisin merkein lähimpänä olevasta ryhmästä, koska he ovat niin 
samankaltaisia toisen ryhmän kanssa. Etninen ryhmä saattaa olla myös niin iso, ettei yhteinen alkuperä 
ole mahdollinen. (Van den Berghe 1996, 58–59.) 
9

 Assimilaatio (eng, assimilation) tarkoittaa prosessia, jossa yksilö tai ryhmä menettää etnisen 
identiteettinsä ja sulautuu toiseen ryhmään. Assimilaatio on yksi tapa vastata kulttuuriseen 
kontaktitilanteeseen. (Aro et al (Jargon) 2002, 23.) 
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Rogers Brubaker (2004) varoittaa etnisyyden liittämistä ryhmien kokonaisuuksiin, joita 

määrittää tietynlainen toimijuus ja intressit. Etnistä konfliktia ei tulisi tarkastella 

etnisten ryhmien välisenä, koska etnopoliittisia kategorioita ei tulisi kritiikittä ottaa 

osaksi sosiaalista analyysiä. Etnisyys on poliittinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 

psykologinen prosessi, jossa ryhmäytyminen tapahtuu kontekstin mukaan. (Mts. 8–10.) 

Deanin ja Levin mukaan alkuperäiskansojen identiteetti ei ole sama asia kuin etninen 

identiteetti. Etniset ryhmät eivät ole luonnollisia vaan sosiaalisen rakenteen ja 

toimijuuden tuotoksia tietyssä kulttuurissa ja historiallisessa hetkessä. 

Alkuperäiskansasta tulee etninen ryhmä kun he jakavat tietoisesti ryhmänä yhteisen 

nimen, uskomukset yhteisistä esi-isistä, kulttuurin, kielen tai uskonnon. Usein 

alkuperäiskansojen identiteetit ilmaistaan laajemmissa symbolisissa ja poliittisissa 

suhteissa, esimerkiksi kansallisissa ja kansojenvälisissä alkuperäiskansojen poliittisissa 

liikkeissä. (Dean & Levi 2003, 4–5.) Työssäni käy ilmi, kuinka Femucarinap käyttää 

etnisyyttään hyväksi puolustaessaan alkuperäiskansojen oikeuksia. He siis osoittavat 

identiteettiään järjestön kautta. 

Alkuperäiskansojen määrittely on hyvin samankaltainen primordialistien kuten Geerzin 

etnisyyden määritelmän kanssa. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna 

alkuperäiskansat ovat ihmisiä, jotka polveutuvat kansoista, jotka asuttivat tiettyä 

aluetta ennen valloittajien tuloa (Dean & Levi 2003, 5–6). Alkuperäiskansat liitettiin 

valloittajien perustamiin valtioihin, joissa heitä pidetään edelleen ulkopuolisina ja 

yleensä alempiarvoisempina kansalaisina (Maybury-Lewis 2003, 324). Myös Eriksenin 

mukaan alkuperäiskansojen elämäntapa asettaa heidät hyvin haavoittuvaiseen 

asemaan nykyisissä valtioissa, sillä he eivät oikeastaan ”kuulu” valtioon (Eriksen 2002, 

125–126).  

Xavier Albón mukaan jokainen yhteisö ja kansa määrittävät omalla termillään itsensä. 

(Albó 2005, 2.) Alkuperäiskansat eivät asu vain maaseudulla, vaan monet ovat 

muuttaneet kaupunkiin. Alkuperäiskansojen kohdalla puhutaan heidän kulttuurinsa 

jatkuvuudesta mutta termillä olisi viitattava myös niihin ihmisiin, jotka edelleen asuvat 

yhteisöissään ja esi-isiensä mailla. (Mts.3–5.) 

Alkuperäiskansat ovat etnisyyteen ja niiden luonnolliseen asuinpaikkaan perustuvia 

ryhmiä valtioiden rajojen sisällä, jotka vaativat erityisoikeuksia valtiolta ja 
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kansainväliseltä yhteisöltä.  Monet heidän vaatimansa oikeudet 10  liittyvät 

maankäyttöön ja luonnonvaroihin ja ne ovat luonteeltaan kollektiivisia. Tässä 

tutkimuksessa alkuperäiskansojen määrittely liittyy Latinalaisen Amerikan kontekstiin, 

jossa kollektiiviset oikeudet luonnonvarojen käyttöön ovat edelleen tärkeä tekijä 

liikkeiden synnyssä. Nämä kiistat vaikuttavat voimakkaasti Femucarinapin toimintaan. 

Liikkeet ovat käyttäneet ILO:n alkuperäiskansojen sopimusta 11  hyödykseen 

vastustaessaan valtiota. (Warren & Jackson 2004, 10.)  

Albón mukaan vaatimus autonomiasta yhdistää kaikkia alkuperäiskansojen liikkeitä. 

Alkuperäiskansat vaativat vapautta elää, ilmaista ja kehittää itseään oman mallinsa 

mukaisesti. He haluavat myös yhtäläisen oikeudet muiden kanssa yhteiskunnassa. 

Liikkeet vaativat ylipäänsä oikeudenmukaisuutta parempia olosuhteita elää ja 

työskennellä. (Albó 2005, 16–17.) Nykyiset alkuperäiskansojen, maanviljelijöiden ja 

sosiaalisympäristölliset liikkeet Latinalaisessa Amerikassa pitävät kysymystä 

territoriosta12 keskeisenä liikkeiden vaatimuksena. Liikkeet vastustavat yleensä valtiota 

sekä yksityistä sektoria eli ylikansallisia yhtiöitä. (Svampa 2009, 38, ks. luku 7.2.) Tämä 

kaikki tulee myös Femucarinapissa esille. Deanin ja Levin mukaan alkuperäiskansojen 

taistelulla on kääntöpuolensa, koska puolustaessaan oikeuksiaan, heidän on 

muututtava aktivisteiksi, mikä saattaa vaarantaa heidän erityisstatuksensa 

alkuperäiskansana. (Dean & Levi 2003, 26–27.)  

2.2 Sosiaalinen liike 

a) Määrittely  
 

Tutkimani järjestön voi ajatella olevan myös sosiaalinen liike, sillä se toiminnallaan 

muodostaa samanlaisen rakenteen, kuin monet sosiaaliset liikkeet Latinalaisessa 

Amerikassa. Siksi Femucarinap asettuu myös osaksi sosiaalisten liikkeiden tutkimista. 

                                                             
 

10
 Alkuperäiskansojen oikeudet liittyvät ihmisoikeuksiin ja siihen, kuinka valtioiden tulisi ottaa huomioon 

alkuperäiskansat. Oikeudet eivät ole uusia, vaan ne vain heijastavat uudenlaista kategoriaa, jossa 
vaaditaan erityishuomiota tietylle ryhmälle. (Dean & Levi 2003, 9–11.) 
11 Ensimmäisen kerran alkuperäiskansat saivat kansainvälisesti tunnustetut oikeudet kun kansainvälinen 
työjärjestö ILO hyväksyi sopimuksen alkuperäis- ja heimoväestöjen oikeuksien suojelemisesta vuonna 
1957. Vuonna 1989 hyväksyttiin tästä parannettu versio, joka tunnetaan sopimuksena numero 169. 
(Suomen YK-liitto.) Palaan tähän luvussa 4.5. 
12 Territorio tarkoittaa ryhmän asuinaluetta (Aro et al (Jargon) 165). 
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David A. Snow’n ja Sarah A. Soulen mukaan (2010) sosiaaliset liikkeet13 haastavat tai 

puolustavat jo olemassa olevia yhteiskunnan rakenteita tai yksiköitä, joissa päätöksiä ja 

sääntöjä tehdään14. Ne myös haastavat yhteiskunnassa koordinoituja käyttäytymisen 

malleja. Liikkeet ovat kollektiivisia, jolloin toiminta on yhteisesti koordinoitua. (Mts. 6–

9.) Sosiaaliset liikkeet toimivat jo olemassa olevien institutionaalisten tai 

organisatoristen järjestelmien ulkopuolella. Ne pyrkivät päämääräänsä käyttämällä 

instituutioiden ulkopuolisia välineitä tai taktiikoita kuten protestimarsseja ja boikotteja. 

(Mts. 15–18.) Sosiaalinen liike syntyy erilaisista vääryyksistä tai epäkohdista, jotka 

jaetaan ja koetaan kollektiivisesti (mts. 26–28). Epäkohdat toimivat myös 

sosiaalispsykologisina tekijöinä, jolloin esimerkiksi turhautuminen asioiden tilaan käy 

niin suureksi, että sen on purkauduttava (mts. 40). Femucarinapissa epäkohdat tulevat 

esiin jo heidän päämäärissään, jotka ovat syy järjestön ja liikehdinnän olemassaololle. 

Kuten aineistossani tulee esille, kulttuurilla ja sosiaalisen liikkeen perustamisella on 

vuorovaikutus (Snow & Soule 2010, 58–60). Goodwinin ja Jasperin mukaan sosiaalisella 

liikkeellä on liikkuva rakenne, joka muodostuu kulttuurista. Rakenteessa toimivat 

luovat verkostoja ja perustavat järjestöjä. Näiden strategiat ja kollektiivinen toiminta 

muuttuvat taas rakenteiksi, joita kulttuuri muokkaa toimijoiden tiedostamatta. 

(Goodwin & Jasper 2004, 22–24.) Arturo Escobarin (1992) mukaan sosiaaliset liikkeet 

on nähtävä erottamattomina osina kamppailussa yhteiskunnan materiaalisista 

olosuhteista ja kulttuurisista merkityksistä. Näistä aineksista ihmiset muodostavat 

kamppailunsa ja sen suunnan. (Mts. 69–71.) 

Latinalaisessa Amerikassa on syntynyt liikkeitä, joita voi kutsua uusiksi sosiaalisiksi 

liikkeiksi. 15  Ne painottavat ihmisten autonomiaa ja asettuvat vastakkain 

tavanomaisempien poliittisten areenoiden, kuten puolueiden ja valtion kanssa. Myös 
                                                             
 

13
 Donatella della Portan ja Mario Dianin (2006) mukaan sosiaalista liikettä voi määritellä kolmella tavalla. 

Ensiksi valotetaan rakenteellisten muutosten ja sosiaalisten konfliktien muotojen välistä suhdetta. 
Toiseksi pohditaan kulttuuristen representaatioiden merkitystä sosiaalisissa konflikteissa, joka viittaa 
kollektiivisen ”me”- tunteen muodostumiseen. Kolmanneksi tarkastellaan prosessia, jossa arvot, intressit 
ja ideat muuntuvat kollektiiviseksi toiminnaksi. Lisäksi mietitään, miten tietyt sosiaaliset, poliittiset ja/tai 
kulttuuriset kontekstit vaikuttavat sosiaalisen liikkeen mahdollisuuksiin onnistua ja miten ne sen tekevät. 
(Mts. 5-6.) 
14  Snow ja Soule edustavat kollektiivista behavioristista näkemystä, jossa kiinnitetään huomiota 
sosiaalisen liikkeen dynamiikkaan (della Porta & Diani 2006, 10–14). 
15

 Uuden sosiaalisen liikkeen näkökulma keskittyy sosiaalisen rakenteen ja kollektiivisen toiminnan 
suhteeseen, vaikka se ei ole missään nimessä rajoittunut vain siihen (2006, 10).  
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Femucarinap asettuu tähän kontekstiin sosiaalisena liikkeenä (ks. luku 7.2). 

Latinalaisen Amerikan sosiaalisten liikkeiden perustaminen ja niiden toiminta täytyy 

nähdä poliittisena, taloudellisena ja kulttuurisena taisteluna.16  (Escobar & Alvarez 

1992, 10.) June Nashin (2005) mukaan sosiaaliset liikkeet ovat globalisaation seuraus. 

Ihmiset ovat alkaneet liikehtiä suojellakseen maitaan, kulttuurista identiteettiään ja 

autonomiaansa. Sosiaaliset liikkeet muodostavat jatkuvasti verkostoja, joilla 

muutetaan politiikkaa. Niiden on tarkoitus taata sosiaalinen oikeudenmukaisuus 

globalisoituvassa maailmassa. (Mts. 1–4.) Femucarinap, kuten muutkin liikkeet, on 

aikansa tuotos. Femucarinapin naiset vastustavat ilmiöitä, jotka johtuvat osaksi 

globalisaatiosta. 

Sosiaaliset liikkeet ovat siis monien talouskehitysmallien ja modernisaation muunnos ja 

ne visioivat ja rakentavat uudelleen sosiaalista järjestystä. Calderónin et al mukaan 

kaikki sosiaaliset liikkeet Latinalaisessa Amerikassa perustuvat identiteetteihin, jotka 

ovat muuttuvia, monimutkaisia ja historiallisten prosessien tuotoksia. Ne muovaavat 

uusia liikkeitä, koska liikkeeseen osallistuvat ihmiset käyttävät niitä identiteettinsä 

etsimiseen sekä sosiaaliseen tai poliittiseen itseilmaisuun. (Calderón et al. 1992, 23.) 

b) Kollektiivinen identiteetti  
 

Kollektiivinen identiteetti liittyy poliittiseen organisoitumiseen eli sosiaaliseen 

liikkeeseen, jossa on näytettävä muille, että siihen kuuluvia ihmisiä yhdistää 

tietynlainen samanlaisuus. Liikkeen vaatimusten perusta on oltava yhtenäinen, jotta 

ulkopuoliset ymmärtävät paremmin, mistä siinä on kyse. (Stephen 2005, 66.) David 

Snow (2001) erottaa toisistaan yksilöllisen, sosiaalisen ja kollektiivisen identiteetin. 

Kaikki nämä risteävät toisiaan monin eri tavoin. Sosiaalisen identiteetin avulla 

sijoitetaan ihmiset johonkin sosiaaliseen kategoriaan, joita ovat esimerkiksi ”opettaja” 

tai ”äiti”. Muista eroavan yksilöllisen identiteetin taas jokainen määrittelee itse 

itselleen. Kollektiivisesta identiteetistä ei ole yksimielistä määrittelyä, mutta se 

                                                             
 

16
 Judith Adlerin mukaan Latinalaisen Amerikan sosiaaliset liikkeet ovat määrittyneet suhteessa 

vallinneeseen politiikkaan. Ne ovat nousseet, kun vasemmisto on tukahdutettu ja demokratia tai 
ilmaisunvapaus on ollut rajoitettua. (Adler 1992, 52.)  
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perustuu yhteenkuuluvuuden tunteelle 17 . Tunne muodostuu todellisista tai 

kuvitelluista ominaisuuksista ja kokemuksista niiden keskuudessa, jotka jakavat 

kollektiivisuuden keskenään ja vertaavat itseään todellisiin tai kuviteltuihin muihin. 

Kollektiivinen identiteetti muodostuu jaetusta ja vuorovaikutuksellisesta ”me” -

tunteesta ja kollektiivisesta toimijuudesta. (Snow 2001, 2–4.) Tämä pitää paikkansa 

esimerkiksi siinä, mitä Eriksen toi esiin etnisyyden rakentumisesta (ks. luku 2.1). Myös 

Femucarinapissa etnisesti erilaiset naiset muodostavat järjestön, jolla on yhteinen 

ohjelma ja päämäärät. Heillä siis oletettavasti jakavat tunteen kollektiivisesta 

identiteetistä. 

Kollektiivinen identiteetti johtaa kollektiiviseen toimijuuteen. Kollektiivinen identiteetti 

voi siihen liitettyine vaatimuksineen tulla myös muita yksilön identiteettejä 

vahvemmaksi. Se muodostuu yleensä erilaisissa yhteiskunnallisissa muutoksissa sekä 

ihmisten syrjäytymisessä, aivan kuten sosiaalinen liikekin.  (Snow 2001, 4–5.) 

Sosiaalisessa liikkeessä toimivien on rakennettava kollektiivista identiteettiä 

merkitysten antamisen kautta, mutta identiteetin muodostuminen riippuu havaituista 

yhteisistä kiinnostuksen kohteista, jotka ovat diskursiivisia. Liikkeessä on jokaisen 

määriteltävä oma paikkansa ja identiteettinsä suhteessa muihin toimijoihin ja liikkeisiin. 

(Escobar 1992, 78–79.)  

Kollektiivista identiteettiä on määritelty primordialismin, sosiaalisen strutkturalismin ja 

sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Kahden ensin mainitun mukaan 

kollektiivinen identiteetti johdetaan joistakin piilossa olevista piirteistä kuten sukupuoli 

(primordialismi) tai etnisyys (strukturalismi). Konstruktivistisen näkökulman mukaan 

kollektiivinen identiteetti keksitään, luodaan ja muodostetaan uudelleen. Se 

muodostuu eri osista, sekä yksilöiden ominaisuuksista että sosiaalisesta rakenteesta. 

Tämä näkökulma ottaa muita paremmin huomioon sen, että ihmisillä on muitakin 

identiteettejä kollektiivissa ja he ovat siksi eri tavoin osana samaa ryhmää. (Snow 2001, 

                                                             
 

17 Rogers Brubakerin mukaan identiteetti liittyy sekä jokapäiväiseen elämään että politiikkaan (Brubaker 
2004, 32). Se on jotain, mikä kaikilla ryhmillä on, mikä halutaan saada tai mistä ei olla tietoisia. Ryhmä, 
jolla on kollektiivinen identiteetti, on sitoutunut ja yhtenäinen, sillä on korkea ryhmäytymisen aste ja 
ryhmän jäsenet ovat samankaltaisia keskenään. (Mts. 37.) 
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6-7.) Näkökulma sopii Femucarinapiin, sillä järjestössä toimii erilaisia naisia (ks. luku 

4.1). 

Kollektiivisuus ilmenee myös sosiaalisia liikkeitä laajemmassa mittakaavassa eli 

kansakunnissa. Benedict Anderson (2007) puhuu kuvitelluista yhteisöistä 18 

kansakunnan ja kansallisen identiteetin määritelmänä. Hänen mukaansa kansakunnat 

ovat kuviteltuja poliittisia yhteisöjä. Niillä on kuvitellut äärelliset ja joustavat rajansa, 

joiden takana on toisia kansakuntia. (Mts. 40.)19, Identiteettejä tutkittaessa onkin 

huomattava se, että kollektiivisia identiteettejä voi olla useita ja ne voivat olla hyvin 

laajoja, kuten Andersonin määritelmässä. 

c) Valta ja vastarinta 
 

Määrittelen vastarintaa ja valtaa tarkemmin, koska myös Femucarinap sosiaalisena 

liikkeenä vastustaa monia asioita yhteiskunnassa ja he puhuvat usein taistelusta. 

Vastarinta liittyy myös oleellisesti toimijuuteen, tähän palaan luvussa 7.3. Pierre 

Clastres määrittelee valtaa ja siihen liittyvää vastarintaa perustuen Guayaki-kansaan 

kirjassaan ”Society against the state” (Clastres 2007). Hän arvostelee tyypillistä 

poliittisen vallan määrittelyä. Clastresille ei ole ilmiselvää, että pakottaminen ja 

alistuminen muodostavat poliittisen vallan ytimen ja perustan aina ja joka paikassa. 

(Mts. 13.) Clastresin mukaan on ajateltu, että arkaaisilla yhteiskunnilla kuten 

intiaaneilla, ei ole valtion kaltaista järjestelmää, kirjoitustaitoa eikä historiaa, vaan ne 

keskittyvät vain hengissä pysymiseen (mts. 190). Tällainen eksoottinen käsitys 

arkaaisesta maailmasta on hylättävä ja otettava huomioon näiden yhteiskuntien 

ihmiset ja heidän poliittinen järjestelmänsä20 (mts. 20). Kaikilla yhteiskunnilla on 

                                                             
 

18
 Yhteisöt ovat kuviteltuja, koska kansakunta käsitetään syväksi ”toveruudeksi”, jonka takia ollaan 

valmiita kuolemaan esimerkiksi sodissa (Anderson 2007, 39–41). 
19

 Myös Stuart Hallin mukaan kansalliset kulttuurit ovat modernissa maailmassa yksi kulttuuristen 
identiteettien lähteistä (Hall 1999, 45–46). Kansakuntia tulisikin tarkastella siitä näkökulmasta, miten ne 
esittävät sisäiset erot yhtenäisyydeksi, sillä nuo erot yhdentyvät vain kulttuurisen vallan käytön kautta. 
(Mts. 52–54.) 
20 Clastres lisää, että ei voi ajatella, että ihmiset, joiden yhteiskunnassa ei ole kirjoitussysteemiä, olisivat 
jotenkin kehittymättömämpiä kuin lukutaitoisten yhteiskuntien ihmiset. Siksi ei ole syytä tuomita heitä 
kykenemättömiksi miettimään ja löytämään ratkaisuja ongelmiinsa eli heidän pystyvyyttään politiikkaan. 
(Clastres 2007, 20.) 
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poliittista valtaa21 ja se voi olla sekä pakottavaa että ei-pakottavaa. Siksi myös niissä 

kulttuureissa, missä ei ole näkyvää poliittista instituutiota, on politiikkaa ja valtaa, sillä 

politiikkaa voi olla ilman väkivaltaa.  (Clastres 2007, 22–23.)  

Yleinen käsitys on se, että valtio olisi jokaisen yhteisön päämäärä ja yhteisö olisi 

olemassa valtiota varten (Clastres 2007, 189). Clastresin mukaan intiaanit elävät 

omavaraistaloudessa eivätkä halua tuottaa ylimääräistä (mts. 195). Jos pääoman 

kasautumiseen perustuva talous ilmaantuu, ihmisten on haluttava sitä. Se on 

toteutettava pakkokeinoin, jos ihmiset eivät siihen muuten suostu. Siksi valtiossa 

ihmisten on joko haluttava taloudellisia muutoksia tai sitten ne on toteutettava 

väkivalloin. (Mts. 197–203.) Tällaista pakottavaa politiikkaa vaikuttaa myös Perun 

valtio toteuttavan Femucarinapin naisten mukaan (ks. luku 5.3). 

Lila Abu-Lughod on tutkinut beduiineja Egyptissä ja on erotellut siellä erilaisia naisten 

vastarinnan muotoja. Hänen mukaansa vastarinta on vallan merkki. (Abu-Lughod 1990.) 

Vastarinnan muodot osoittavat vallasta sen, että sitä on, koska sen muotoja 

vastustetaan, ja että tietyt valtasuhteet toimivat rajoittamalla liikkumista ja 

jokapäiväisiä toimintoja.  Vastarinnan käyttäminen vallan merkkinä auttaa näkemään 

historiallisia muutoksia vallan asetelmissa ja metodeissa. (Mts. 324.) Jos valtasysteemit 

ovat moninaisia, vastustaminen yhdellä tasolla saattaa saada yhteen ihmisiä muilla 

tasoilla.  Abu-Lughodin mukaan on opittava katsomaan paikallisia ja jokapäiväisiä 

vastustuksen muotoja tiettyinä vallan strategioina ja rakenteina. (Mts. 332.)  

James C. Scott (1985) nimittää tutkimaansa vastarintaa Malesiassa 

juuri ”maanviljelijöiden jokapäiväisiksi vastarinnan muodoiksi22. Taistelussa, jota hän 

kuvaa kirjassaan on kyse oikeuksien määrittelystä, annetun määritelmän sopivuudesta 

ja kamppailusta maasta, työstä, tuloista ja vallasta suurien muutoksien keskellä (mts. 

27). Vastarinnan muodoilla hän tarkoittaa jatkuvaa taistelua maanviljelijöiden ja niiden 

välillä, jotka yrittävät saada maanviljelijöistä työvoimaa ja veroja. Jokapäiväinen 

vastarinta tarkoittaa esimerkiksi ruoan piilottelua, sabotaasia ja tehotonta työtä silloin 

                                                             
 

21 Poliittinen valta pakkovaltana on oikeastaan erikoistapaus, joka ilmenee vain joissakin kulttuureissa, 
esimerkiksi länsimaissa (Clastres 2007, 22–23). Tällä Clastres tarkoittaa niitä maita, josta eksoottinen 
käsitys on lähtöisin eli lähinnä Eurooppaa (mts. 14). 
22 Eng. Everyday forms of peasant resistance 
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kun jollain ryhmällä on suhteellisesti vähemmän valtaa. Tälläinen vastarinta vaatii vain 

hyvin vähän tai ei ollenkaan suunnittelua ja koordinointia. Lisäksi siinä vältellään 

suoraa yhteenottoa virkavallan kanssa. (Scott 1985, 29.) Jokapäiväisellä vastarinnalla 

yritetään vähentää tai kieltää kokonaan hallitsevan luokan vaatimuksia. Vastarinta on 

epämuodollista, peiteltyä ja siinä on kyse hyödystä, joka saadaan saman tien. 

Yksittäisen ihmisen hidastelu vastustuksen hengessä vahvistuu vastarinnan kulttuurin 

myötä. Scottin mukaan vastarinta onkin ikään kuin sosiaalinen liike ilman muodollista 

järjestäytymistä. (Mts. 32–35.)  

Scottin tutkimuksessa vastarinnan muodot 23 heijastavat olosuhteita ja rajoituksia, 

joissa ne ovat syntyneet. Ne eivät kuitenkaan avoimina muotoina ole kollektiivisia, ja 

jos ne ovat kollektiivisia, ne ovat harvoin avoimia. Scottin mukaan näiden ihmisten 

kokemat muutokset eivät provosoineet avointa kollektiivista vastarintaa. (Scott 1985, 

242.) Vastarinta ei tarvinnut myöskään koordinointia tai poliittista järjestöä, vaikka ne 

olisivat hyötyneetkin siitä (mts. 273). Siksi vastarintaa ei voi jakaa organisoidun 

vastarinnan luokkaan, jolloin vastarinnalla on todellisia seuraamuksia ja toiseen 

satunnaisia tekoja käsittävään toimintaan, josta ei seuraa mitään (mts. 290–292).24 

Henrietta L. Moore sanoo Scottia mukaillen, että sekä alistuminen että vastarinta 

pitäisi nähdä strategiana ja osana sosiaalista neuvottelua, jolla ei ole alkua eikä loppua, 

koska samaan aikaan maaseudun riisto säilyy. (Moore 1990, 180.) Esimerkiksi naisten 

vastustuksen muodot aviomiehiään vastaan voivat olla muun muassa kieltäytyminen 

seksuaalisesta kanssakäymisestä tai ruoanlaitosta. Jokapäiväinen vastarinta tulee 

nähdä poliittisena, muuten saatetaan kieltää naisten käyttämien strategioiden 

poliittinen ulottuvuus. (Mts. 182.)  

 

 

                                                             
 

23 Vastarinnan ja alistumisen muoto riippuu siitä, millaista pakkovaltaa ihmiset kohtaavat. Esimerkiksi 
tässä tapauksessa kyseessä oli rutiininomainen alistaminen. (Scott 1985, 277–281.) 
24

 On hankala sanoa, milloin esimerkiksi varastaminen on vastarintaa, mutta tulkitsemalla alistettujen 
luokkien jokapäiväisen toiminnan satunnaisiksi teoiksi, käsitetään väärin näiden ihmisten taloudellinen 
ja poliittinen taistelu. (Scott 1985, 290–292.) 
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2.3 Naisen asema 
 

Femucarinap on myös naisten oikeuksia puolustava ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 

vastustava järjestö. Siksi käyn läpi näihin kysymyksiin perustuvaa teoreettista 

keskustelua sukupuolesta, naista alistavista rakenteista ja naisten järjestöistä. 

a) Sukupuoliroolit ja valta 
 

Henrietta L. Mooren mukaan feministinen antropologia on enemmän kuin vain naisten 

tutkimista: se on tutkimusta sukupuolesta, miesten ja naisten välisistä suhteista ja 

sukupuolen vaikutuksesta yhteiskuntien, historian, ideologioiden ja poliittisten 

rakenteiden muotoutumiseen (Moore 1990, 6). Se ei ole sukupuoliantropologiaa, joka 

tutkii sukupuolen identiteettiä ja sen kulttuurista rakentumista vaan sukupuolen 

tutkimista 25  sosiaalisen elämän periaatteena. Feminististä antropologiaa ei tulisi 

myöskään ajatella naisten tutkimuksena, sillä naiset on nähtävä keskenään poikkeavina 

henkilöinä.  He kyllä jakavat joitakin samoja kokemuksia sukupuolena, mutta ne on 

tarkennettava jokaisessa tapauksessa erikseen. (Moore 1990, 198.) Sukupuoli voidaan 

helposti nähdä pelkistävänä käsitteenä, jolloin siinä ei oteta huomioon erilaisia naisten 

subjektiivisia positioita (Vargas 2008, 70). Koska tutkimukseni aiheena on nimenomaan 

naisten toimijuuden rakentuminen, käytän sanaa ”nainen” tiedostaen, että naiset ovat 

heterogeeninen ryhmä. Femucarinapissa naiset jakavat joitakin asioita keskenään ja he 

ovat siinä mielessä yhtenäinen ryhmä. 

Feministisessä antropologiassa on pohdittu paljon sitä, onko naisen alisteinen asema 

universaali ja sen tueksi on esitetty naisen luonnollisia ominaisuuksia (Moore 1990, 13). 

Kuuluisa esimerkki tästä on Sherry B. Ortnerin teksti ” Is Female to Male as Nature is to 

Culture” (1974). Ortnerin mukaan naisen asema on kaikkialla alisteinen26(mts. 70). 

Ortner perustelee näkemyksensä sillä, että nainen identifioidaan lähemmäksi luontoa, 

mitä pidetään kulttuurissa toissijaisena ja vähemmän tärkeänä kuin itse kulttuuria, jota 

                                                             
 

25 Verena Stolcken mukaan sukupuoli kategoriana tuli feministisen tutkimuksen analyysin välineeksi 
1970-luvulla. Sukupuolen avulla pystyttiin näkemään miesten ja naisten suhteet kulttuurisina 
rakennelmina eikä biologisina eroina. Edelleen mielenkiintoista on tarkastella sitä, onko sukupuolella 
kulttuurisena rakennelmana aina jotain tekemistä luonnollisten sukupuolierojen kanssa. (Stolcke, 1993, 
19–21.) 
26 Vrt. Karen Sacks, jonka mukaan naisten asema ei ole aina eikä kaikkialla ollut alisteinen (Sacks 1974). 
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lähellä miehet ovat. Koska kulttuurin taipumuksena on luonnon hallinta ja alistaminen, 

tämän voi yksinkertaistettuna nähdä olevan syynä naisen universaaliin alistamiseen. 

Nainen sijoitetaan lähemmäksi luontoa naisen kehon ja sen toimintojen takia, jotka 

asettavat hänet tietynlaisiin sosiaalisiin rooleihin27, joita pidetään alempiarvoisina kuin 

miehen kulttuurisia toimia. (Ortner 1974, 72–74.)  

Moore näkee ongelmia luonto–kulttuuri -dikotomiassa. Kulttuuri ja luonto ovat yhtä 

kulttuurisesti rakennettuja kategorioita kuin esimerkiksi nainen ja mies, jolloin ne eivät 

ole arvovapaita. (Moore 1990, 18–19.) Toisaalta myös Ortner on tätä mieltä, sillä hän 

sanoo, että koko dikotomia on kulttuurinen konstruktio eikä luonnonlaki (Ortner 1974, 

87). Ortner myöntää myöhemmässä tuotannossaan, että naisen yhdistäminen 

luontoon ja miehen kulttuuriin saattoi olla virhe. Luonnon ja kulttuurin merkitysten 

yleistäminen on ongelmallista, vaikka dikotomia on hyvin laajalle levinnyt. Sen sijaan 

miehen dominointi on pääasiassa universaalia. (Ortner 1996, 177–178.)  

Luonto–kulttuuri -dikotomia 28  on yhdistetty perinteisesti yksityisen ja julkisen 

jaotteluun. 29  Sitä on pidetty syynä naisen alistettuun asemaan naisen toimiessa 

yksityisellä puolella lähellä luontoa. Kummatkin dikotomiat johdetaan naisen roolista 

äitinä, lasten kantajana ja hoitajana. Yksityinen–julkinen -jaottelu tarjoaa kritiikistä 

huolimatta hyvän tavan linkittää naisen kategoriaan yhdistetyt kulttuuriset arvot 

naisten toimiin yhteiskunnassa. (Moore 1990, 21.) Yhteys naiseuden ja äitiyden välillä 

ei ole silti niin luonnollinen kuin miltä se vaikuttaa. Kotitaloutta ei välttämättä 

rakenneta äitien ja lapsien ympärille eikä äiti käsitteenä muodostu esimerkiksi 

lastenhoidosta. (Mts. 25–26.) Oletukset naisen roolista vaikuttavat myös 

Femucarinapissa (ks. luku 6.2 a)). 

                                                             
 

27  Fyysisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi rinnat, kuukautiset, raskaus ja synnyttäminen, joiden takia 
naisen toiminta kulttuurisen luovuuden sijaan rajoitetaan lisääntymiseen (Ortner 1974, 74–75). Naisen 
ruumiilliset toiminnot asettavat hänet väkisin tiettyihin sosiaalisiin konteksteihin, esimerkiksi 
imettäminen rajoittaa naisen tilan kotiin (Ortner 1974, 77). 
28  Vrt. Stolcken mukaan etnisyys sumentaa luonto–kulttuuri -dikotomian, sillä etnisyyden avulla 
määritetään ryhmän kulttuurista luonnetta, joka luonnollistetaan (Stolcke 1993, 27–28).  
29

 Michelle Rosaldon mukaan yksityinen ja julkinen tarjoavat rakenteellisen kehyksen miesten ja naisten 
eri puolien ymmärtämiseen. Yksityinen tarkoittaa asioita, jotka rakentuvat äidin ja lapsen ympärille, 
julkinen taas instituutioita, jotka järjestävät äiti-lapsi – ryhmiä. (Rosaldo 1974, 23.) 
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Yleensä keskustelut naisten ja miesten eroavaisuuksista ovat keskittyneet sosiaalisiin 

konventioihin, joiden takia naiset eivät ole voineet toimia vapaasti sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Kuitenkin pitää muistaa, että joskus myös miehet kohtaavat 

poissulkemista ja syrjintää, esimerkiksi kotitalouden piirissä, jonne miehillä ei ole aina 

asiaa. (Ardener 1993, 21.) Myös Tessa Cubitt ja Helen Greenslade sanovat, että 

liittämällä naiset aina yksityisen piiriin unohdetaan miettiä sitä, että miehelläkin 

saattaa olla rooli30 yksityisellä puolella (Cubitt & Greenslade 1997, 57). Kuitenkin 

fyysiset ominaisuudet vaikuttavat eniten miesten ja naisten käsityksiin siitä, kuka voi 

käyttää mitäkin tilaa. Esimerkiksi naisten haavoittuvaisuus tulla raiskatuksi ja 

hyväksikäytetyksi on yksi epäsymmetrinen perusoletus, joka vaikuttaa siihen, miten 

naiset käyttävät tilaa. He eivät voi esimerkiksi yhteisönsä ulkopuolella välttää miesten 

häirintää, ja miehillä on enemmän kapasiteettia tehdä jotain naisille31. (Ardener 1993, 

22.) 

Kysymys sukupuolten vallasta liittyy suoraan sukupuolten asemaan. Naisten asemaa ei 

ole helppo määrittää yhteiskunnassa (Moore 1990, 105–106). Esimerkiksi valtion 

politiikka vaikuttaa naisten sosiaaliseen asemaan erilaisten käytäntöjen kautta (mts. 

128–129, ks. luku 6.2 a)). Tämän takia myös Femucarinapin naisilla on tietty asema 

Perussa, joka vaikuttaa heidän toimijuuteensa. 

Maanomistussuhteet liittyvät naisen asemaan ja valtaan varsinkin Latinalaisessa 

Amerikassa. Jos nainen omistaa maata, hänen taloudellinen asemansa paranee, ja 

hänellä on enemmän valtaa vaikuttaa kotitaloudessa ja yhteisössä asioihinsa. (Deere & 

León 2001, 8.) Naisten voimaantuminen, jota tasa-arvo vaatii, voi tarkoittaa sitä, että 

miesten valta heikkenee ja he menettävät etuoikeutetun aseman patriarkaalisessa 

yhteiskunnassa. Tämän toteutuminen tarvitsee muutoksia myös naisten perheissä. 

Naisten olisi myös muutettava kielteistä kuvaa itsestään ja mielikuvia oikeuksistaan ja 

siitä, mihin he pystyvät. Tällaisten olosuhteiden luomiseen tarvitaan ulkopuolisia 

toimijoita. (Mts. 25.) 

                                                             
 

30 Peggy Sandayn mukaan naisten identiteetti määrittyy monesti itsestään lastenhoitona ja miesten on 
keksittävä, miten näyttää miehisyyttään. Miesten rooli määräytyy usein sen mukaan, mitä naiset eivät 
ole. (Sanday 1981, 78.) 
31  Tästä on esimerkki luvussa 3.3 käsitellessäni Perun maaseudun naisia. 
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Nira Yuval-Davis näkee perheissä tarvittavan muutoksen liittyvän suhtautumiseen 

naisten lisääntymiskykyyn. Naiset eivät tuota kansaa vain biologisesti, vaan myös 

kulttuurisesti. He ovat ikään kuin kulttuurin vartijan roolissa, jossa he siirtävät kyseistä 

kulttuuria eteenpäin. Naisista tulee valtiossa kansallisten symbolien ydin. He ovat myös 

etnisten, kansallisten ja rodullisten eroavaisuuksien vartijoita. (Yuval-Davis 1997, 116.) 

Tässä roolissa naisilla on myös valtaa. Siksi naisten itsenäisiä järjestöjä saatetaan 

vastustaa, koska nähdään, että ne toiminnallaan pettävät yhteisöjen tavat ja perinteet. 

(Mts. 123.) Naisten voimaantuminen on prosessi, jossa rikotaan yksilön ja yhteisön 

väliset rajat (mts. 131). Kyse ei ole suoraan naisiin kohdistuvista odotuksista saada 

lapsia vaan heidän roolistaan yhteisön jäsenenä. Naisen kyky tuottaa uusia jäseniä 

aiheuttaa nämä paineet yhteisölle. (Mts. 22.) Toisaalta Maxine Molyneux toteaa, että 

naisten velvollisuudet perhettä ja sukulaisia kohtaan eivät ole pelkästään moraalisia, 

vaan naisella voi olla omat intressit mukana niiden hoitamisessa (Molyneux 1998, 238). 

Nikki Crasken mukaan naisten mukaan tuloa poliittiseen vaikuttamiseen puolustetaan 

sillä, että naisilla on siihen yhtä paljon kapasiteettia kuin miehillä. Naisten erilaisuutta 

esimerkiksi äitinä painotetaan ja varsinkin Latinalaisessa Amerikassa on ajateltu, että 

naiset luonnostaan huolehtivat muista ja asettavat perheen etusijalle. (Craske 2003, 

22.) Näin on tapahtunut esimerkiksi Perussa (ks. luku 3.3). Poliittinen osallistuminen 

voi olla taakka naisille heidän köyhyytensä takia. Toisaalta se voi johtaa poliittisen 

subjektiuden kehitykseen, jolloin ihmisistä tulee toimijoita sen sijaan, että he jäisivät 

poliittisten prosessien kohteeksi. Crasken mukaan naisille itsensä ilmaiseminen ja 

sukupuolitietoisuuden kasvattaminen ovat osa voimaantumisen prosessia, kun naiset 

ymmärtävät, mitkä kaikki asiat estävät heitä.  (Mts. 67–69.) Femucarinapissa tämä 

prosessi tulee jatkuvasti esille työpajoissa ja kokouksissa (ks. 5.2). 

Vaikka sukupuolen alistaminen kohdistuu yleensä naisiin, on myös paljon eroja siinä, 

miten he näkevät asemansa sosiaalisissa, taloudellisissa ja kulttuurisissa suhteissa. 

Feminiininen identiteetti rakentuu moniulotteisissa tilanteissa, joissa on kysymys 

vallasta, alistumisesta, riistämisestä ja kapinasta. Rotu, luokka, etnisyys ja monet muut 

tekijät vaikuttavat siihen, millä tavalla naiset myötäelävät ja havaitsevat sukupuolensa 

alistamisen. (Vargas 2008, 41–43.) Eri sukupuoliroolit asettavat siis naiset 

lähtökohtaisesti alempaan asemaan ja vaikeuttavat näin ollen naisen toimimista. 
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Naisten vahvistuminen tarkoittaa sitä, että heidän on saatava enemmän valtaa miehille 

kuuluneissa tiloissa. On kuitenkin muistettava, että vaikka naiset nähdään alistettuina, 

he eivät välttämättä itse koe sitä niin. Toisaalta naisten voimaantuminen ja vallan 

lisääntyminen ei ole yksiselitteistä poliittisen osallistumisen kautta, mikä tulee 

myöhemmin työssäni esille. 

b) Machismon määrittely 
 

Matthew C. Gutmann (2007) on tutkinut miehisyyttä Meksikossa. Hänen mukaansa 

machismon tutkimuksessa on otettava huomioon yhteiskunnassa vallitsevat käsitykset, 

identiteetit ja käytännöt. Esimerkiksi naiset ja miehet ovat tietoisia vallitsevista 

sukupuolistereotypioista ja ne myös vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä.  Saman 

sosiaalisen luokan naiset ja miehet jakavat opitun tietoisuuden ja epäsuoran 

tietoisuuden todellisuudesta, jota machismokin on. (Mts. 14–15.) Femucarinapin 

naisten mukaan machismo vaikuttaa naisiin paljon, sillä sen takia he eivät voi toimia 

niin vapaasti kuin miehet. 

Machismossa on kyse siitä, miten miehuus ja naiseus määritellään. Molemmat ovat 

sukupuolikategorioita, joiden tarkka merkitys muuttuu jatkuvasti prosesseissa, joissa 

sukupuolet määrittyvät. (Gutmann 2007, 21–24.) Miehinen identiteetti tarkoittaa eri 

asioita32 eri ihmisille eri aikoina ja siitä neuvotellaan jatkuvasti (mts. 27). Machismolla 

on ideologinen asema, jota pohditaan ja puolustetaan avoimesti ihmisten 

jokapäiväisissä keskusteluissa ja aktiviteeteissa. Miesten ristiriitainen tietoisuus omasta 

sukupuoli-identiteetistä, kokemuksista miehenä ja machona olemisesta on osa 

prosessia, jossa he järjestävät elämäänsä. (Mts. 240–242.) 

Machismo on asetettu vastakkain Latinalaisen Amerikan kontekstissa marianismon 

kanssa, vaikka jälkimmäinen ei juuri esiinny puhekielessä. Marianismolla eli ”Neitsyt 

Marian kultilla”33 ihannoidaan äitiyttä. Äitiyden voi sanoa olevan naisilla vallan lähde ja 

                                                             
 

32  Machismo on monimerkityksinen käsite, sillä jo yhdessä kaupunginosassa voi olla paljon 
eroavaisuuksia käsitteiden macho ja machismo käytössä ja tarkoituksessa. Kukaan Meksikossa ei 
myönnä olevansa macho, mutta ei myöskään sen vastakohta mandilón. Miehet eivät siis löisi naista, 
mutta eivät myöskään ole ns.”tossun alla”. (Gutmann 2007, 232–234.) 
33

 Neitsyt Maria on osa roomalaiskatolilaisuuden ikonografiaa. Chantin mukaan äitiys on siksi idealisoitu, 
ja siihen liitetään neitsyys Neitsyt Marian mallin mukaisesti. Seksuaalinen kanssakäyminen on siksi 
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perusta poliittiselle osallistumiselle, identiteetille, vastarinnalle ja transformaatiolle. 

Näkemyksen mukaan naisten rooli äitinä on luonut mahdollisuuden poliittiselle 

osallistumiselle. (Chant 2003, 9–10.) Viitaten edellä sanomaani naisen asemasta ja 

äitiydestä, myös marianismo rakentaa machismon tapaan sukupuolta ja sukupuolten 

rooleja. 

Roger Lancaster (1992) käsittelee Nicaraguassa ilmenevää machismoa. Hänen 

mukaansa machismo rakentaa miesten, naisten ja lasten välisiä suhteita. Ne myös 

määrittävät machismon rakennetta. Machismon takia yhteiskunnassa tuotetut arvot ja 

tietoisuus saavat sen näyttämään normaalilta ja luonnolliselta asialta. Sen voimaa on 

vaikea haastaa, koska yhteiskunta tuottaa sitä yhä uudestaan. (Mts. 20.) Machismo on 

sosiaalisten suhteiden järjestelmä, joka tuottaa ja kierrättää miehiin ja naisiin liitettyjä 

arvoja. Machismoa tuotetaan myös miesten välisissä suhteissa. Muille miehille on 

todistettava oma viriiliys ja maskuliinisuus. Ne näytetään olemalla ”aktiivinen” 

eikä ”passiivinen” ja kaikki toiminta nähdään joko maskuliinisena tai feminiinisenä. 

Jokainen teko sijoittuu jatkuvaan miesten väliseen kanssakäymiseen, jossa nainen 

toimii välittäjänä. Jos mies häviää tässä vaihdannassa, hän menettää kasvonsa ja näin 

myös maskuliinisuutensa. (Mts. 236–237.)  

Machismoon liittyy patriarkaalinen rakenne. Machismon tapaan yhteiskunta tuottaa 

sitä yhä uudelleen ja se tarkoittaa sosiaalisia rakenteita ja käytäntöjä, joilla miehet 

hallitsevat, alistavat ja hyväksikäyttävät naisia. 34  Abstrakteimmalla tasolla 

patriarkaatti35 vaikuttaa sosiaalisten suhteiden systeemissä, esimerkiksi se on osa 

kapitalismia. Naisten kohtaama väkivalta laillistetaan jatkuvasti valtion taholta, koska 

se ei puutu siihen. (Walby 1990, 20–21.) Tämä tulee ilmi myös Perussa ja 

                                                                                                                                                                                   
 

sallittua vain avioliitossa. Marianismon ideaalit ovat samantapaisia. (Chant 2003, 135.) En käsittele 
uskontoa kuitenkaan tämän enempää työssäni, sillä se ei tullut esiin kenttätyössäni eikä ole siis 
olennainen asia Femucarinapin pyrkimyksille. Pachamama (ks. luku 3.2 b)) on toki myös uskonnollinen 
elementti mutta Femucarinapissa siihen liittyy myös muita asioita uskonnon sijaan.  
34

 Vrt. Yuval-Davisin mukaan teorioissa patriarkaatista käsitellään vain biologisten ja seksuaalisten 
piirteiden erilaisuuden vaikutusta. Toisin kuin patriarkaalisuuden teorioista voi ymmärtää, naiset eivät 
ole vain passiivisia vastaanottajia ja osallistujia sukupuolten välisten suhteiden muodostamisessa. 
(Yuval-Davis 1997, 8.) 
35  Walbyn mukaan patriarkaatti koostuu kuudesta tasosta: patriarkaalinen tuotannon muoto, 
patriarkaaliset muodot palkkatyöstä, patriarkaaliset suhteet valtiossa, miesten harjoittama väkivalta, 
sekä patriarkaalisuuteen perustuvat suhteet seksuaalisuudessa ja kulttuurisissa instituutioissa. (Walby 
1990, 20–21.) 
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Femucarinapin naisten puheissa. Walby erottaa myös yksityisen ja julkisen 

patriarkaalisuuden. Yksityinen tarkoittaa naista alistavia käytäntöjä kotitaloudessa ja 

julkinen taas viittaa työtekoon ja valtioon perinteisen dikotomian mukaisesti. (Walby 

1990, 24.) 

Ortnerin mukaan ilman naisten kulttuurista arvostusta, naisten valta ei ole koskaan 

täysin toimivaa tai julkista. Jos miehillä on kulttuurisesti korkeampi asema 

yhteiskunnassa, se on miesten dominoima tai sukupuolisesti epätasa-arvoinen, vaikka 

naiset saisivatkin itselleen valtaa. (Ortner 1996, 142.) Jotkut sukupuoleen liittyvistä 

diskursseista ja logiikoista dominoivat ja luovat hegemonian, toiset käytännöt taas 

haastavat sen (mts. 146). Edellä mainitun mukaisesti machismossa ja 

patriarkaalisuudessa on kyse tietyn logiikan hegemoniasta yhteiskunnassa. Siksi se 

vaikuttaa myös ratkaisevasti Femucarinapin naisten asemaan ja toimijuuteen. 

c) Naisten liikkeet 
 

Naisten liikkeet saattavat olla keino muuttaa yhteiskunnan valta-asetelmia 

sukupuolten välillä ja tätä myös Femucarinap naisten järjestönä yrittää, vaikka se onkin 

samalla alkuperäiskansojen liike. Sosiaalisissa liikkeissä naiset etsivät autonomiaa niin 

asuinalueellensa, yhteisölleen ja kodilleen kuin myös naisten vapautumista 

patriarkaalisesta sorrosta. Monien feminististen ryhmien päämäärät ovat samoja kuin 

alkuperäiskansojen liikkeissä. Yhteiset asiat liittyvät tiettyjen yhteiskunnan jäsenten 

rajoittuneisiin mahdollisuuksiin saada terveyspalveluita ja poliittista ja taloudellista 

valtaa. (Nash 2005, 13.) Bartholomew Deanin mukaan alkuperäiskansojen liike Perussa 

on ollut hidas vastaamaan vallan marginaali-alueilla olevien ihmisten tarpeisiin. 

Esimerkiksi Amazoniassa on epäonnistuttu käsittelemään kulttuurin ja sukupuolten 

eroja ja sosiaalista epätasa-arvoisuutta alkuperäiskansojen kesken. Naisten oikeuksien 

puolustamisessa nämä liikkeet pahentavat liian usein julkisen ja yksityisen piirin jakoa, 

sukupuolten epätasa-arvoa ja perheväkivaltaa, sillä näitä asioita vähätellään ja 

painotetaan enemmän valtion aiheuttamaa vahinkoa yhteisöille. (Dean 2003, 234–235.)  

Myös Ligia Simonian (2005) mukaan Amazonian alkuperäiskansojen naiset ovat yleensä 

olleet jälkijoukossa taistelemassa maidensa omistuksesta ja ulkopuolisten 

väkivaltaisuuksia vastaan. He ovat myös kärsineet miesten ja aviomiestensä 
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väkivallasta. Naisten organisoituminen antaa kuitenkin mahdollisuuden muuttaa 

asioita. Organisoitumisen myötä naiset tulevat lähemmäksi toisiaan, koska he ovat 

huolissaan territoriaalisista oikeuksistaan ja luonnonvarojen niukkuudesta, sekä 

asioista, jotka koskevat sukupuolta ja heidän identiteettiään naisina. (Simonian 2005, 

299–300.) Luonnehdinta muistuttaa Femucarinapia, sillä sen jäsenet puolustavat 

territoriota ja sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia.  

Maxine Molyneuxin (1998) mukaan naisten sosiaalisia liikkeitä on hankala määritellä 

liikkeiden vaatiman autonomian ja naisten intressien moninaisuuden takia (mts. 225). 

Intressejä ei voi määritellä järjestöstä käsin eikä järjestön ajama autonomia takaa, että 

sen avulla ilmaistaan ensisijaisesti naisten intressejä. Liike ei yrityksistä huolimatta ole 

välttämättä hallinnasta vapaa, jolloin se ei ole täysin autonominenkaan. Siksi se ei aina 

johda naisten voimaantumiseen. (Mts. 227–228.) Naisten liikkeet eivät voi olla naisten 

intressien ”puhdas muoto”, sillä vaikka liikkeissä sitoudutaan naisten intressien 

toteuttamiseen, joissakin tapauksissa eivät naisten oikeudet tai poliittisen vallan 

lisääntyminen edisty (mts. 230–231). 

Selkeä tapa, jolla naiset saattaisivat päästä Mooren mukaan yhteiskunnalliseen 

toimintaan ja johtotehtäviin, olisi naisten järjestöjen kautta (Moore 1990, 154). Cubitt 

ja Greenslade kuitenkin sanovat, että osallistuminen pelkästään sosiaaliseen 

liikkeeseen ei välttämättä muuta perinteisiä sukupuolirooleja. Yleensä tämä johtuu 

siitä, että liikkeiden johdossa on mies. Siksi potentiaalinen muutos naisten 

osallistumiselle sosiaalisissa liikkeissä tapahtuu vain silloin, kun naiset luovat tilan 

itselleen. (Cubitt & Greenslade 1997, 57.) Joskus oletetaan, että naisten ryhmät on vain 

tapa kokoontua yhteen juoruamaan. Kuitenkin kaikki, niin epämuodolliset kuin 

muodollisetkin naisten järjestöt, ovat luonteeltaan poliittisia. Monet naisten ryhmät 

liittyvät jäsenten omiin luokka- ja alue-intresseihin eikä niitä kannata ajatella 

yhtenäisinä, kaikkien naisten keskinäisen solidaarisuuden jakavina ryhminä. Vaikka 

naiset jakaisivatkin solidaarisuuden ja yhteisen identiteetin tunteen keskenään, ryhmät 

voivat olla hierarkkisia ja vahvistavat yhteisön luokkaeroja. (Moore 1990, 165–166.)  

Molyneuxin mukaan naisten liikkeiden määrittelyssä on usein tukeuduttu julkisen ja 

yksityisen jakoon (ks. luku 2.3 a)) ja siihen, mikä naisten suhde näihin tiloihin on 

(Molyneux 1998, 222). Cubitt ja Greenslade varoittavat soveltamasta dikotomiaa juuri 
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naisten liikkeisiin Latinalaisessa Amerikassa. Perinteisesti on ajateltu, että 

osallistuminen liikkeisiin rikkoisi rajan yksityisen ja julkisen välillä, mutta kirjoittajien 

mielestä naisten poliittiseen vahvistumiseen tarvitaan kollektiivista toimintaa. Silloin 

raja yksityisen ja julkisen välillä on häilyvä ja naisten eristyneisyys vähenee. Yksityisen 

puolen näkeminen julkisena auttaa selittämään kollektiivisen toiminnan kasvua. (Cubitt 

& Greenslade 1997, 52–53.)  

2.4 Toimijuus 
 

Olen edellä esitellyt määrittelyjä ja rakenteita, jotka vaikuttavat alkuperäiskansojen ja 

naisten toimijuuteen yksin ja ryhmänä. Tässä luvussa esittelen toimijuuden teoriaa 

Sherry Ortnerin (1996 ja 2006) ja Anthony Giddensin (1979) teoksiin perustuen. Palaan 

teorioihin laajemmin luvussa 7. 

Ortner määrittelee toimijuutta käytännön teorian36 avulla. Sen mukaan sosiaaliset 

subjektit tuotetaan käytäntöjen kautta maailmassa, joka rakentuu niissä. Maailma on 

siis sosiaalisesti rakennettu. (Ortner 2006, 16.) Teoriassa ei oleteta, että toimijat 

olisivat vapaita tai että toimijuus olisi vapaaehtoista (Ortner 1996, 6-7). Toimijuus on 

aina kulttuurisesti ja poliittisesti rakennettua, mutta myös osa ihmisluontoa (mts. 10). 

Toimijuus on prosessi, jossa muodostetaan ja puretaan suurempia sosiaalisia ja 

kulttuurisia muotoja.  Se on myös intentionaalista: teoille on tietoinen tai 

tunneperäinen päämäärä ja tarkoitus. (Mts. 134.)  

Subjektiivisuus on toimijuuden perusta ja sen kautta pystyy ymmärtämään, miten eri 

subjektit eli ihmiset toimivat maailmassa. Toimijoiden subjektiivisuus tarkoittaa 

toimijoiden muodostamien eri käsitysten kokonaisuutta ja niiden vaikutusta. Ne saavat 

subjektit liikkeelle ja näin toimijoiksi. Toimijuus siis muodostuu, kun tietyt halut ja 

intentiot syntyvät kulttuurisesti tuotetusta subjektiivisuudesta. (Ortner 2006, 107–110.) 

Yksilöllinen toimijuus tarkoittaa sitä, että subjekti on tietoinen omista haluistaan ja 

ymmärtää osittain, minkälaisten olosuhteiden tulos hän on. Kollektiivisella tasolla hän 

taas tiedostaa, miten hän sijoittuu osaksi sosiaalisia suhteita. (Mts. 111.) 

                                                             
 

36 Eng. Practice theory 
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Ortner käyttää sosiaalisesta elämästä termiä ”vakavat pelit”, koska aivan niin kuin 

pelitkin, sosiaalinen elämä on kulttuurisesti järjestäytynyttä ja rakennettua. Siinä 

määritellään pelien toimijoita, sääntöjä ja päämääriä. Sosiaalinen elämä on myös 

täynnä suhteiden verkostoja ja kanssakäymistä jatkuvasti muuttuvien ja yhteen 

liittyneiden subjektipositioiden kanssa. Yhtäkään näistä subjekteista ei voi erottaa 

itsenäiseksi toimijaksi, mutta samaan aikaan toimijuus on olemassa. Toimijuutta 

pelataan taidolla, aikomuksilla, tiedolla ja älykkyydellä. Peli on vakavaa siksi, että valta 

ja epätasa-arvoisuus vaikuttavat siihen monin tavoin. Pelejä ei myöskään ole vain yksi 

meneillään. Vakavien pelien sijaan, tätä prosessia voi kutsua myös toimijuuden 

rakenteiksi. (Ortner 1996, 12–13, ks. luku 7.4.) 

Yksi sukupuoli-ideologian takana piilevistä peleistä on luonnonlakien ylittäminen, 

kehon haavoittuvuus ja kehon rajat (Ortner 1996, 14). Yhteiskunnilla on ainakin kaksi 

peliä, joilla on merkitystä sukupuolikysymyksissä. Yksi on peli vallasta ja auktoriteetista. 

Sitä voidaan kutsua patriarkaatiksi, jolloin isän poliittinen rooli korostuu. Toisessa 

pelissä sosiaalisessa arvoasteikossa halutaan liikkua ylöspäin. Tästä esimerkkinä on 

isien ja veljien unelma nähdä perheen tyttären naivan itseään ylempään sosiaaliseen 

luokkaan kuuluvan miehen. Tähän liittyy naisen puhtauden varmistaminen, joka liittyy 

myös Yuval-Davisin mainitsemaan naisen rooliin kulttuurin vartijana (ks. luku 2.3 a)). 

Pelit ovat miesten pelejä asemasta ja vallasta. (Mts. 15.) Ortnerin mukaan on 

pohdittava, miten nainen voidaan liittää tähän hegemoniseen maskuliiniseen 

sosiaaliseen järjestykseen ja onko naisella toimijuutta. Naisen toimijuus voidaan nähdä 

sidotuksi siihen yhteiskunnassa vallitsevaan ristiriitaiseen käsitykseen, jonka takia 

aliarvioidaan naisen toimijuuden vaikuttavuus asioiden toteuttamiseen. (Mts. 16–17.) 

Ymmärrys siitä, miten sukupuoli rakentuu ja mitä sukupuoli tekee, auttaa 

ymmärtämään myös paremmin yhteiskunnan pelejä kaikkine sääntöineen, haluineen, 

tunteineen ja liikkeineen. On tärkeää ymmärtää pelit moninaisina konteksteina, joissa 

pelaajat ovat toimijoita, jotka samalla muokkaavat peliä ja tulevat pelin muokkaamaksi. 

(Mts. 19- 20.)  

Ortner määrittelee kaksi toimijuuden aluetta: projektit ja valta. Projekteissa toimijuus 

on väline projektien päämäärien saavuttamiseksi. Vallan toimijuudessa kyse on taas 

epätasa-arvoisissa suhteissa toimimisesta ja voimankäytöstä. (Ortner 2006, 139.) 
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Molemmat alueet ilmenevät sekä Femucarinapissa että heitä ympäröivässä 

sosiaalisessa todellisuudessa (ks. luku 7.3). Vastarintaan ja hallintaan liittyy toimijuus, 

koska niillä, joilla on valtaa, on myös paljon toimijuutta. Toisaalta hallituilla ihmisillä on 

toimijuutta vastarinnan kautta, vastarinta on siis vallan toimijuuden muoto. (Ortner 

2006, 143–144.)  

Toimijuus kulttuurisissa projekteissa tarkoittaa sitä, että normaali elämä on 

sosiaalisesti järjestäytynyttä niiden kautta. Projektit tekevät elämän merkityksekkääksi 

ja tarkoituksenmukaiseksi. Tällöin toimijuus määrittyy sen mukaan, mikä on hyvää ja 

tavoittelemisen arvoista yhteiskunnassa. Vallan toimijuus taas järjestäytyy 

dominoimisen ja vastarinnan ympärille ja se määrittyy suurilta osin vallanpitäjien 

mukaan. (Ortner 2006, 145.) Projektien toimijuus syntyy siis ihmisten haluista, jotka 

nousevat heidän elämästään. Tähän liittyy epätasa-arvoisuuden rakenne, joka johtuu 

valtataistelusta yhteiskunnassa. (Mts. 147.) 

Anthony Giddens tarkastelee rakenteen ja toimijuuden välistä suhdetta toiminnan 

teoriassaan (Giddens 1979, 55). Rakenne ilmaisee sitä, miten asiat tulisi tehdä, kun 

taas sosiaaliset käytännöt järjestyvät tuon tiedon mukaisesti (mts. 64). Rakenne 

järjestää sosiaalisia systeemejä, jotka tuotetaan suhteissa tai ryhmissä, ja ne 

säännönmukaistuvat sosiaalisissa käytännöissä. Olosuhteista, joissa hallitaan 

rakenteiden jatkuvuutta tai muuttamista Giddens käyttää termiä ”rakenteistaminen”37. 

(Mts. 66.) Rakenteistamisen käsitteessä tulee esille rakenteen duaalisuus eli sosiaalisen 

systeemin ominaisuudet, jotka ovat tulosta käytännöistä, joissa systeemit rakentuvat. 

Tämä ilmaisee rakenteen ja toimijuuden vastavuoroista riippuvuutta toisistaan. (Mts. 

69.) Duaalisuudessa eli rakenteen uusintamisessa rakenne on sekä väline että tulos 

käytäntöjen uudelleen tuottamisesta (mts. 5). Giddensin mukaan valta ilmenee teoissa 

rutiininomaisena asiana, mutta kun sillä on muutoksen mahdollistavaa kapasiteettia, 

se liittyy toimijuuteen (mts. 91–92). Erilaiset instituutiot ovat kyllä tulosta ihmisten 

toimijuudesta mutta ne ovat sitä vain niin pitkään kun ne ovat mukana yhteiskunnassa 

(mts. 95). 

                                                             
 

37
 Eng. Structuration, suomennos teoksen suomeksi käännetystä versiosta: ”Yhteiskuntateorian keskeisiä 

ongelmia” (1984). 
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Käsittelemäni etnisyys, alkuperäiskansat, kollektiivinen identiteetti, naisen asema ja 

vastarinta liittyvät yhteen ennen kaikkea Femucarinapin naisten toimijuuden 

määrittelyssä. Toimijuus on tulosta yhteiskunnan rakenteesta ja käytännöistä mutta 

rakenne tulee myös toimijuuden muokkaamaksi.   

3. Toimintakenttänä Peru 
 

Tässä luvussa esittelen Femucarinapin toimintaan vaikuttavia taustoja eli Perun 

alkuperäiskansoja, maaseudun naisten tilannetta ja naisten järjestöjä. Vaikka 

määrittelinkin alkuperäiskansoja jo edellisessä luvussa, nyt puhun vain Perun 

alkuperäiskansoista ja heidän maailmankuvastaan.  

Peru sijaitsee Latinalaisessa Amerikassa ja Maailmanpankin mukaan se lasketaan 

kuuluvaksi vielä kehittyviin maihin (The World Bank 2012). Vuonna 2009 maassa asui 

29 miljoonaa ihmistä ja 2010 jo 76,9 % perulaisista asui kaupungeissa (UNdata 2013). 

Kaivosteollisuus on erittäin tärkeä osa Perun talouspolitiikkaa. De Enchaven et al 

mukaan kaivosteollisuus kattaa yli 60 % Perun viennistä, 6 % bruttokansantuotteesta ja 

noin 15 % siitä on ulkomaisia sijoituksia (De Enchave et al 2009, 14).  

3.1 Historian taakka 
 

Käyn läpi joitakin Perun historian tapahtumia, koska ne tulivat esille kenttätyöni aikana. 

Kuulin monia kertoja mainintoja sekä espanjalaisten valloituksista että Loistavan polun 

terrorista. Esimerkiksi eräässä keskustelussa pohdittiin sitä, miten Femucarinapin tulisi 

suhtautua Loistavan polun aikoihin, sillä pelkona on, että aihe vaietaan ja unohdetaan. 

Alkuperäiskansojen kauna valtiota kohtaan on taas peräisin espanjalaisten 

valloituksista asti. 

Espanjalaiset aloittivat Perun valloituksen vuonna 1526 Francisco Pizarron johdolla 

(Hemming 2005, 98). Hallitsijana toimi tuolloin Atahualpa-niminen inka ja espanjalaiset 

valloittivat hänen alueensa lopullisesti, kun Atahualpa aliarvioi espanjalaisten voimat 

(mts. 117). Espanjalaisten perustama koloniaalinen systeemi muutti rajusti Andien 

yhteiskuntajärjestelmää. Intiaanit pakotettiin muuttamaan espanjalaistyylisiin kyliin ja 

heidän omaisuutta valvottiin niin sanotun encomienda systeemin mukaisesti. Sen 
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kautta intiaaneille myönnettiin lainaa. Toisin sanoen he menettivät omistusoikeutensa. 

Heitä käytettiin myös pakkotyövoimana. Kaivoksia perustettiin ja Andien tavat ja 

uskonto asetettiin espanjalaisen yhteiskuntajärjestelmän alaisuuteen. Tämä johti 

Andien kansojen vastentahtoiseen sopeutumiseen. Prosessin aikana 

alkuperäiskansojen määrä romahti 9 miljoonasta noin 600 000 henkeen sairauksien ja 

muutosten seurauksena. (Starn et al 2005, 94.) Kaikki eivät kuitenkaan täysin 

sopeutuneet muutoksiin vaan Perun maanviljelijöiden taistelulla on pitkä historia. Kyse 

siinä on ollut aina maaoikeuksista ja maataloudesta. (Montoya 1986, 248.)  

Loistava polku -niminen ryhmittymä eli Sendero Luminoso toimi Perussa vuosina 1980-

1992 aiheuttaen maahan sisällissodan. Loistava polku oli maoistinen poliittinen 

puolue38, joka piti väkivaltaa ja verenvuodatusta tarpeellisina keinoina puolustaa 

ideologiaansa. Tappamista pidettiin osoituksena puhdistuksesta ja sankarillisuudesta. 

(Stern 1998, 1-2.) Loistavan polun julistama vallankumouksellinen sota vuonna 1980 

johtui sosiaalisesta tyytymättömyydestä ja vasemmiston saamattomuudesta (mts. 20). 

Terroriteot kohdistuivat valtioon, armeijaan, kansalaisjärjestöihin, kilpaileviin 

vasemmistopuolueisiin ja siviileihin. Loistavan polun jäsenet halveksivat ”porvarillisia” 

ihmisoikeuksia. (Teivainen 1999, 48.) Loistava polku kaatui lopulta sen johtajan, 

Abimael Guzmánin kiinniottamiseen vuonna 1992 (Stern 1998, 4).  Perun 

totuuskomission mukaan todennäköisesti noin 69 000 perulaista kuoli konfliktissa. 

Esimerkiksi Ayacuchon alueella Andeilla hävisi tai kuoli peräti 26 000 ihmistä (Guerra 

2004, 17). Konfliktin seuraukset iskivät siis pahiten alkuperäiskansoihin. Vaikka 

suurimmaksi syylliseksi konfliktille todettiin olleen Loistava polku, myös valtio oli osaksi 

terroritekojen takana. Se antoi armeijalle valtuudet ratkaista konflikti aseellisesti ja sen 

seurauksena 37 % uhreista kuoli armeijan iskuihin. (Mts. 19.) Yleisesti ottaen konflikti 

on jättänyt jälkensä Perun yhteiskuntaan ja siihen viitattiin varovasti viikoittain sekä 

informanttieni että myös muiden perulaisten puheenaiheissa. Femucarinapissa oltiin 

sitä mieltä, että ketään ei voi suoraan syyttää konfliktista vaan kaikki osapuolet 

                                                             
 

38 Ideologia perustui ”Mao Zedongin ajattelulle”. Peru ajateltiin puolifeodaalisena yhteiskuntana ja 
silloin hallinneen Velascon sotilashallintoa fasistisena. Neuvostoliiton sosialismin sijaan kiinalainen malli 
maalta kaupunkeihin suuntautuvalle ns. kansan sodalle innoitti Loistavaa polkua. Ideologiaan vaikuttivat 
myös muut ”marxismit” ja ”maoismit” vaikuttivat. (Hinojosa 1998, 64.)  
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sortuivat väkivaltaisuuksiin. Heidän mukaansa lähes kaikki uhrit olivat kuitenkin 

ketsuaa puhuvia. Aihe on siis edelleen vaikea ja kiistelty. 

Perun lähihistorian talouspolitiikka on vaikuttanut myös merkittävästi 

alkuperäiskansoihin. Vuonna 1990 Alberto Fujimori voitti yllättäen presidentinvaalit ja 

teki vuonna 1992 niin sanotun ”oman vallankaappauksen”39. Tämän jälkeen Perun 

politiikka muuttui erittäin uusliberalistiseksi40 ja talouspainotteiseksi. (Stern 1998, 3-4.) 

Hoguen ja Raun mukaan Perun uusliberalistinen talouspolitiikka köyhensi 

alkuperäisväestöä ja huononsi sosiaalisia palveluja ja ympäristön tilaa. Tämä aiheutti 

maalta muuton ja maaseudun köyhtymisen. Sama talouspolitiikka jatkui Fujimorin 

jälkeen presidentti Alejandro Toledon johdolla yksityistämisen, ulkomaisen 

sijoituspolitiikan ja vapaan kaupan kannattamisena. (Hogue & Rau 2008, 289.) Perun 

nykyinen presidentti on vuonna 2011 valittu Ollanta Humala. Hänen hallituksensa 

suunta on ollut täydellinen kääntyminen oikealle ja kohti autoritaarista politiikkaa. 

(Agurto & Ugaz 2012, 150.) Uusliberalistinen talouspolitiikka vaikuttaa jatkuvan 

Perussa. 

3.2 Alkuperäiskansat ja niiden tilanne  

a) Luokittelu 

IWGIA:n 41  julkaiseman raportin mukaan Amazoniassa vuonna 2007 rekisteröitiin 

asuvan 332 975 alkuperäiskansoihin kuuluvaa asukasta, joista suurin osa kuului 

kansaan nimeltä asháninka (26.6 %) ja awajún (16.6 %). Varsinkin Andeilla asuvien 

alkuperäiskansojen määrää on vaikea arvioida, sillä he eivät joko pidä itseään 

alkuperäiskansana tai eivät tuo sitä esille.  Kuitenkin raportin mukaan 3,360,331 

ihmistä puhuu Perussa ketsuaa ja 443,248 aymaraa. Nämä luokitellaan suurimmiksi 

alkuperäiskansojen kieliksi Andeilla. Peru on ratifioinut ILO:n eli kansainvälisen 

työjärjestön sopimuksen numero 169 (ks. s. 15 ja luku 4.5) alkuperäiskansojen 

                                                             
 

39
 Esp. autogolpe 

40 Teivo Teivaisen mukaan uusliberalistinen politiikka tarkoittaa kapitalismin etenemistä eli asioiden 
muuttamista kauppatavaroiksi. Politiikalla ei juuri ole tekemistä vapausihanteiden kanssa. (Teivainen 
1999, 7.) 
41

 IIWGIA työskentelee alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta, lyhenne tulee sanoista International 
Work Group for Indigenous Affairs. Työryhmä kokoaa raportin joka vuosi alkuperäiskansojen tilanteesta 
ympäri maailmaa. (IWGIA.) 



37 
 

oikeuksista ja äänestänyt YK: alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen puolesta 

vuonna 2007.  (Agurto & Ugaz 2012, 150.) Amazonian ja Andien alkuperäisasukkaiden 

lisäksi Perussa asuvat afroperulaiset ja japanilaista alkuperää olevat vähemmistöt 

(Teivainen 1999, 115–116). Alkuperäiskansojen tilanteesta kertoo jotain se, että heistä 

47.5 % on alle 15 -vuotiaita ja 46,5 % ei ole minkäänlaista sairasvakuutusta. Heistä 19,4 

% on luku- ja kirjoitustaidottomia42 ja naisten kohdalla luku on suurempi: 28,1 %. 

Lisäksi yli 15-vuotiaista naisista vain 47,3 % oli suorittanut ensimmäisen asteen 

koulutuksen. (Agurto & Ugaz 2012, 150.)  

Perussa etnisesti vastakkain asetellaan vuoriston intiaanit, rannikon 

eurooppalaisperäinen väestö sekä Amazonian kansat. Vuoriston intiaanien identiteetin 

katsotaan olevan enemmän “mestitsisempi” ja “perulaisempi”. (Teivainen 1999, 110–

111.) Shane Greenen (2009) mukaan Andit ja Amazonia on jaoteltu usein erikseen 

esimerkiksi historian tutkimuksessa, jolloin ei ole nähty, kuinka suuri rooli Andeilla on 

ollut alkuperäiskansoja koskevien lakien tekemisessä, ja miten Andeilla asuneet inkat ja 

Andit on aina nähty Perun kansan keskeisimpänä osana. Inkojen historia on siis koko 

Perun jaettua historiaa, jolloin Amazonia on jäänyt sivuun ja unohtunut. Kuitenkin 

Amazonian ja Andien kansat ovat aina olleet yhteydessä toisiinsa erilaisilla keskinäisillä 

vaihtosuhteilla. (Greene 2009, 28.) Kuten myöhemmin tulee ilmi, myös 

Femucarinapissa toiminta painottuu enemmän Andien suuntaan. 

Perussa on luotu kokonainen termistö luokittelemaan alkuperäiskansoja. Tähän liittyy 

vahvasti sosiaalinen asema, joka vaikuttaa myös Femucarinapin toimintaan 

osallistuvien lähtökohtiin. François Bourricaud määrittelee näitä termejä, joita Perussa 

käytetään eri ihmisistä perustuen rodullisiin piirteisiin ja sosiaaliseen luokkaan. Criollos 

eli kreolit ovat pieni vähemmistö, jotka ovat espanjalaisten jälkeläisiä mutta syntyneet 

Perussa. Termi voi viitata myös tuotteisiin ja tapahtumiin. Mestizo eli mestitsi on 

henkilö, joka ei ole alkuperäiskansaa eikä kreoli, vaan intiaanin ja espanjalaisten 

jälkeläinen. Cholo 43  tarkoittaa sosiaalisessa luokassa korkeammalle tähtääviä 

mestitsejä mutta termiä pidetään negatiivisena. Cholo eroaa mestizosta siinä, ettei 

                                                             
 

42
 Vrt. koko Perun luku- ja kirjoitustaidottomien määrä oli vuonna 2007 10 % (The World Bank 2012). 

43
 De la Cadenan mukaan cholo luotiin kuvamaan ”uusia intiaaneja”, jotka eivät olleet enää intiaaneja 

mutta eivät mestitsejä tai valkoisiakaan (de la Cadena 2000, 147). 
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hänellä ole mitään tiettyä paikkaa luokittelusysteemissä. Hän on kuitenkin yleensä 

ylemmässä sosiaalisessa luokassa, kuin mihin termi viittaa. (Bourricaud 1976, 350–355.) 

Serrano taas viittaa maantieteelliseen alkuperään ja sitä käytetään henkilöstä, joka on 

juuri muuttanut Limaan. Indio tulkitaan tyhmäksi henkilöksi, kun taas cholo on 

sellainen, joka on serrano mutta haluaa olla criollo. (Mts. 384.) Bourricaudin mielestä 

voisi sanoa, että kaikki perulaiset voivat pitää itseään kollektiivisella tasolla intiaaneina 

mutta eivät koskaan myöntäisi olevansa sitä yksilöinä, sillä Perussa erilaisuus koetaan 

vahvemmin kuin kansallinen solidaarisuus. (Mts. 381–382.)  

Hoguen ja Raun mukaan Andeilla vastustetaan identifioitumista tiettyyn etniseen 

ryhmään, sillä heidän mielestään se vie heidät kauemmaksi perulaisen kansalaisuuden 

ideasta (Hogue & Rau 2008, 293–294). Heistä käytetään yleisemmin termiä campesino 

eli maanviljelijä tai talonpoika. Termi ”intiaani” 44  eli indio koetaan loukkaavaksi 

varsinkin Andeilla asuvien keskuudessa. Indio-termiä on käytetty Perun historiassa 

alistamisen välineenä mutta myös korostettaessa omaa erityisidentiteettiä. (Teivainen 

1999, 110–111.)  1960-luvulla silloinen Perun johtaja, Juan Velasco Alvarado, vaihtoi 

virallisesti termin indio termiin campesino (Hogue & Rau 2008, 295).  

Marisol de la Cadenan mukaan Perussa kiinnitetään periaatteessa enemmän huomiota 

koulutukseen kuin etnisyyteen. Luokkaerot luovat lailliset hierarkiat perulaiseen 

yhteiskuntaan. (De la Cadena 2000, 9.) Kuitenkin käytännössä “valkoisuus” tarkoittaa 

ehdottomasti ylempiarvoista henkilöä ja “intiaani” merkitsee alempiarvoisuutta. 

Limassa asuvia arvostetaan eniten, vaikka he eivät olisikaan valkoisia. (Mts. 10–11.) 

Aikaisemmin Perun historiassa rotujen sekoittuminen oli ihmisten mielestä merkki 

moraalin rappeutumisesta. Kuitenkin sekoittumisen tuloksena syntynyt mestizo oli 

merkki ”ylemmästä” rodusta ja näin korkeammasta sosiaalisesta luokasta. Siksi heitä 

pidettiin parempana väkenä kuin intiaaneja. (Mts. 25.) Nykyään alkuperäisväestöstä 

lähtöisin oleva mestitsi pitää itseään autenttisena alkuperäisasukkaana ja kokee 

                                                             
 

44 Florencia E. Mallonin mukaan ”intiaanin” käsitteleminen Perun politiikassa on ollut kaksisuuntaista: 
intiaanit ovat maalla ja valkoiset ja mestitsit rannikolla ja kaupungeissa. Tällainen prosessi kuitenkin 
erottaa ennemminkin kuin yhdistää ihmisiä. Maaseudun kaupallistuminen ja siirtyminen kaupunkeihin 
on nähty rinnakkaisina prosesseina, jotka sopeuttaisivat intiaanit moderniin maailmaan. (Mallon 1996, 
292–293.) 
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tuntevansa käytännöt ja tavat, jotka kuuluvat alkuperäisväestölle. Samaan aikaan hän 

kuitenkin osaa käyttäytyä dominoivan kulttuurin mukaan. (De la Cadena 2000, 30.)  

Perussa sosiaalinen luokka määrää ihmisen aseman yhteiskunnassa ja kuuluminen 

tiettyyn etniseen kategoriaan osoittaa ihmisen sosiaalisen aseman. Esimerkiksi 

markkinoilla tavaroita ja ruokaa myyvät naiset eivät luokittele itseään intiaaneiksi eli 

köyhiksi vaan mestitseiksi. Tähän kuuluu myös vaatteiden vaihtaminen eri tilanteisiin. 

Toisenlaisten kuin perinteisten vaatteiden käyttäminen torilla ei tarkoita, että 

kulttuuriset siteet omaan yhteisöön katkeaisivat. Vaatteet vain tarkoittavat siirtymistä 

toiseen sosiaaliseen luokkaan. (De la Cadena 2000, 221.) De la Cadena kutsuu tätä 

prosessia ”ei-intiaanisoitumiseksi”45 , sillä alkuperäiskansaidentiteettiä vahvistetaan 

taloudellisten saavutusten ja koulutuksen kautta. Tätä identiteettiä esitellään ylpeänä 

ja siitä puuttuu siihen yleensä yhdistetyt ominaisuudet kuten lukutaidottomuus, 

köyhyys, maaseutumaisuus ja kaupungin välttely. (Mts. 316–317.) 

Montoyan mukaan Perun alkuperäiskansat ovat niin sanotusti kahden tulen välissä. 

Toisaalta he haluavat jättää sen, mitä he ovat ja olla sellaisia kuin ne, joilla menee 

paremmin. Toisaalta he haluavat säilyttää ja vahvistaa sitä, mitä he pitävät omanaan. 

Ensimmäinen halu on kovempi ja tarkoittaa perustavanlaatuista muutosta. Toinen 

heikompi halu merkitsee vastarintaa. Maanviljelijät puolustavat yhteisöjään, koska se 

on heille sopivin organisoitumisen muoto. Montoyan mukaan menetettyä 

alkuperäiskansan identiteettiä ei ole kuitenkaan mahdollista saada takaisin. (Montoya 

1986, 273–275.)  

Alkuperäiskansoja siis määritellään monin termein Perussa, mikä kertoo siitä, että 

heidät halutaan erotella muusta väestöstä. Edellä mainitun perusteella sekä 

campesinos että Amazonian alkuperäiskansat ovat Perussa alinta sosiaalista luokkaa. 

Ne ovat myös tutkimukseni olennaisimmat ryhmät. 

 

 

                                                             
 

45  Eng. de-indianization 
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b) Maailmankuva 
 

Amazonian ja Andien alueilla asuu lukemattomia eri kulttuureja. Näillä 

alkuperäiskansoilla on kuitenkin jotain yhteneväisyyksiä, jotka tulevat esille myös 

Femucarinapissa.  

Hoguen ja Raun mukaan termi campesino viittaa Andeilla ihmisten syvään suhteeseen 

ja identifioitumiseen asuttamaansa maahan. Nämä ihmiset uskovat Pachamamaan, 

Äiti Maahan, joka kontrolloi luontoa. (Hogue & Rau 2008, 300–301, ks. kuva 1.) Marco 

Arana Zegarra sanoo, että andisessa kulttuurissa vesi yhdistyy maahan. Tähän liittyy 

Pachamaman lisäksi käsite Yacumama, Äiti Vesi. Näitä kahta pidetään 

korvaamattomina elämän edellytyksinä ja niistä puhutaan elämän lähteinä ja antajina. 

Ne muodostavat todellisuuden koko elämälle ja siksi niillä on sosiaalinen, eettinen ja 

kulttuurinen merkitys, jota on mahdotonta muuttaa markkina-arvoksi.  Siksi vesi ei voi 

olla kaupallistamisen objekti. (Arana 2009, 233–234.) Irene Silverblattin mukaan 

Pachamama edustaa luomisvoimaa ja jumalat poliittista voimaa. Näiden femiinisten ja 

maskuliinisten voimien kanssakäyminen on olennaista sosiaalisen olemassaolon 

jälleenluomiseksi. (Silverblatt 2005, 37.) 

Andisessa maailmankuvassa inkojen historian syntyperä viittaa veteen ja myös 

nykypäivänä vettä pidetään kaiken elämän lähteenä. Muiden olisi opittava elämään 

andisen maailmakuvan mukaisesti harmoniassa veden ja maan kanssa. Esimerkiksi 

ketsuan kielessä luontoon liitetään sanat ”huolehtia” ja ”luominen”. (Arana 2009, 236.) 

Andisen maailmankuvan mukaan kaikki elävät muutenkin harmoniassa keskenään. 

Esimerkiksi Sarah Skarin kuvaamassa Matapuquiossa ihmiset jakaantuvat dualistisen 

käsityksen mukaisesti kahteen eri sosiaaliseen järjestykseen. Työt jaetaan 

tasapuolisesti miesten ja naisten kesken ja molemmat sukupuolet tekevät yhdessä 

maataloustöitä. Sekä mies- että naisnäkökulma on olennainen osa kokonaisuutta. 

Naisen liikkuvuus tässä tilassa on vain pieni osa kokonaisvaltaisempaa kulttuurista 

aluetta, jossa järjestetään maailmaa. (Skar 1993, 36–43.)  

Myös Amazoniassa suhde luontoon on siellä asuvien kansojen tärkein asia. Poliittinen, 

taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja henkinen elämä ovat yhteen kietoutuneita ja 
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läheisessä suhteessa luontoon. Amazonian alkuperäiskansojen holistinen näkemys46 

luo perustan käsitykselle ihmisestä ja ympäröivästä maailmasta. (La Torre Lopez 1998, 

32.)  

Alkuperäiskansoille ja myös Femucarinapille tärkeä käsite Perussa on buen vivir. Se 

viittaa sosiaaliseen ja kokonaisvaltaisesti ihmisiä tyydyttävään kehitykseen ja 

elämäntapaan edellä viitatun kaltaisesti. Pelkkä talouskehitys ei takaa tätä.  (Francke 

2009, 420.) Buen vivir tarkoittaa elämistä harmoniassa luonnon kanssa (Svampa 2009, 

52). 

c) Ympäristöpolitiikka ja liikehdintä 
 

Perun alkuperäiskansoja yhdistää kunnioittava suhde luontoon mutta myös toisella 

tavalla heidän oikeuksiensa rikkominen ja luonnonvarojen riisto (La Torre Lopez 1998, 

30). Luonto on erottamaton osa alkuperäiskansojen maailmankatsomusta Perussa, 

mutta se on ristiriidassa muiden vallitsevien näkemysten, kuten uusliberalistisen 

politiikan kanssa. IWGIA:n raportissa mainitaan, että maa ja luonnonvarat ovat 

tärkeimpiä seikkoja alkuperäiskansojen taistelussa heidän itsemääräämisoikeudestaan. 

Suurta erimielisyyttä aiheuttaa se, kuinka paljon maata on myönnetty 

alkuperäiskansoille ja kuinka paljon on annettu yrityksille, jotka kehittävät muun 

muassa maanviljelyä, luovat kaivosteollisuutta ja rakentavat tuulimyllyjä. (Mikkelsen & 

García-Alix 2012,13.)  

Vuoden 2011 alkupuolella Perun hallitus asettui vastakkain yli kahdensadan erilaisen 

sosiaalisen konfliktin kanssa, joista puolet oli sosiaalis-ympäristöllisiä. Vuoden kuluessa 

suurin osa näistä päättyi suurin julkisiin protesteihin. (Mikkelsen & García-Alix 2012, 

13–14.) Maan sosiaalista tilannetta leimaavat konfliktit johtuivat myönnytyksistä 

kaivosteollisuudelle alkuperäiskansojen mailla ja luonnonsuojelualueilla. 

Ympäristövaikutukset ovatkin herättäneet monia kansanliikkeitä aiheuttaen maan 

hallitukselle hankalan tilanteen. Toisaalta hallitus toivoo säilyttävänsä taloudellisen 

                                                             
 

46  Nicaraguassa asuvien mayangna -kansan maailmankuva sopii yhteen myös Perun Amazonian 
alkuperäiskansojen käsitysten kanssa. Heidän mukaansa maa ei ole talouden yksikkö tai väline pääoman 
kasautumiseen, vaan sillä kulttuurinen arvo. Maa merkitsee heille elämän lähdettä ja biodiversiteetti 
elävien olentojen kokonaisuutta. (Erants 1999, 88.) 
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kasvun kaivosteollisuuden avulla, toisaalta se ei voi kontrolloida eikä vaimentaa 

liikkeiden vaikutuksia. (Agurto & Ugaz 2012, 153.) 

 

Yksi iso konflikti, joka tulee myös Femucarinapin toiminnassa ilmi (ks. luku 5.3), 

sijoittuu Cajamarcaan. Sen asukkaat vastustavat suurkaivosprojektia Congaa, joka on 

Yanacocha -nimisen kaivosyhtiön alaisuudessa47. Projektin sosiaaliset ja ympäristölliset 

kulut ovat valtavat, uhkana on esimerkiksi neljän järven alkulähteiden häviäminen. 

Kahden järven lähi-alue myös tyhjennetään asukkaista mineraalien kaivamisen vuoksi 

ja toisten ympäriltä raivataan metsää. Projekti siis vaikuttaa noin 100 000 ihmisen 

elämään kyseisillä alueilla. (Agurto & Ugaz 2012, 153.) Ympäristöministeriön laatimassa 

raportissa myönnetään, että Congan projekti muuttaisi merkittävästi jokilaakson 

alkupäätä, jolloin se hävittäisi monia ekosysteemejä vaikuttaen ympäristöön. (Agurto 

& Ugaz 2012, 154.) Silti projektia jatketaan ja protesti tätä hanketta vastaan jatkui 

kenttätyöni aikana ja sen jälkeen. Esimerkiksi heinäkuun alussa 2012 kolme marssijaa 

kuoli ja useita loukkaantui poliisin ja mielenosoittajien yhteenotossa alueella (Celendín 

vuelve a la calma mientras la policía y el Ejército vigilan sus plazas, luettu 5.7.2012).  

 

Nykyisten yhteisöjen ja heidän järjestöjensä vastarinta Perun uusliberalistista 

politiikkaa vastaan on osa pitkää alkuperäiskansojen ja maaseudun yhteisöjen 

taisteluperinnettä. Tarkoituksena heillä on aina ollut parempien sosiaalisten, 

taloudellisten ja kulttuuristen olojen saavuttaminen, jotta he voivat elää edellisessä 

alaluvussa mainitsemani buen vivir -ideaalin mukaisesti. Perun tuleminen globaaleille 

markkinoille luonnonvarojen viejänä ei ole vain uusliberalistinen keksintö, vaan tämä 

ajatus on ollut myös aikaisempien hallitusten taustalla. (De Enchave et al 2009, 22–23.) 

 

Alkuperäisväestölle luonnonvarat eivät ole hyödykkeitä siinä mielessä, miten ne Perun 

talouspolitiikassa määritellään. Ne ovat heille osa heidän elämäänsä, sekä 

kulttuurisesti että selviytymisen kannalta. Heillä on vastavuoroinen suhde luontoon, 

mitä taas kapitalistisessa talouslogiikassa ei ymmärretä. (Hogue & Rau 2008, 290–291.) 

Maatyöläisyys ja suhde luontoon ovat näiden ihmisten etnisen identiteetin perusta 

                                                             
 

47
 Yanacocha on Etelä-Amerikan suurin kullanviejä. Congan kaivosprojektiin on investoitu lähes 5 

miljoonaa dollaria ja arvioidun 19 vuoden aikana sen olisi tuotettava se moninkertaisesti. (Agurto & 
Ugaz 2012, 153.) 
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(Hogue & Rau 2008, 305). Identiteetti on rakentunut vastalauseena poliittis-

historialliselle kontekstille, jossa uusliberalistiset taloudelliset arvot vahvistuvat. (Mts. 

319.) Saman päätelmän tekee Teivainen: Perun uusliberalistinen politiikka on 

kannustanut alkuperäiskansoja organisoitumaan. Koska alkuperäiskansojen elämän 

keskeisimpiä asioita on suhde omaan maahansa, maanomistuksen yksityistämisen 

lisääminen on usein ristiriidassa heidän perinteisten yhteisöllisten 

maanomistusmuotojen kanssa. (Teivainen 1999, 114.) 

 

Raphael Hoetmer esittää, että Perun liikkeet olisi nähtävä seurauksena yhteiskunnan 

sosiaalisesta pirstoutumisesta, joka johtuu muun muassa Loistavan polun 

aiheuttamasta sisällissodasta, uusliberalistisista uudistuksista, tehottomasta valtion 

politiikasta ja erilaisista syrjinnän ja riiston muodoista. Viimeiset kymmenen vuotta 

ovat hänen mukaansa osoittaneet, että perulaisilla on kapasiteettia organisoitua ja 

muodostaa konkreettisia vaatimuksia. (Hoetmer 2011, 19.) Luis Vittorin mukaan Perun 

liikkeitä ei voi verrata vastaaviin Ecuadorissa tai Boliviassa. Koko ajan kehittyvä 

liikehdintä kuitenkin kehittää ajatusta ”alkuperäiskansojen utopiasta” eli 

monikansallisesta valtiosta ja buen vivir -perustaisesta politiikasta. (Vittor 2009, 211.) 

Konfliktit, jotka johtuvat kaivosprojekteista, ovat olleet keskeisessä asemassa vuodesta 

2003. Näistä tilanteista on syntynyt uusia järjestöjä, johtajia, diskursseja ja mielikuvia 

siitä, mikä voisi olla maan tulevaisuus. Tästä huolimatta ei ole onnistuttu muuttamaan 

olennaisesti lakeja ja poliittista kehystä, mikä vaikuttaisi kaivosyhtiöiden toimintaan. 

(Hoetmer 2011, 14.) 

3.3 Maaseudun naiset 
 

Perussa erot naisten välillä voivat olla valtavia luokka- ja etnisten erojen takia, joita 

kuvailin edellisessä alaluvussa (Teivainen 1999, 103). Naisten intressit saattavat olla 

siksi myös hyvin paljon toisistaan poikkeavia. Tässä työssä käsittelen vain maaseudun 

köyhempiä naisia, joita Femucarinap edustaa. Amazonia ei tule tässä osuudessa esiin, 

mutta aineistoni perustuu suurelta osin Andeilta kotoisin oleviin naisiin. 

Femucarinapissa kokonaisuudessaan myös tuodaan samoja ongelmia esiin, kuin tässä 

kuvaamani asiat. 
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Teoksessa ”Intersecting Inequalities, Women and Social Policy in Peru 1990–2000”, 

Jelke Boesten käsittelee Andeilla tehdyn tutkimuksen avulla Perun yhteiskunnassa 

risteäviä epätasa-arvoisuuksia, joissa yhdistyy käsitykset rodusta, sukupuolesta ja 

luokasta. Hän osoittaa miten nämä sosiaaliset erot ovat kietoutuneet yhteen 

kansalaisuuden idean kanssa. (Boesten 2010, 8.) Perussa varsinkin naiset ovat erityisen 

epäedullisessa asemassa johtuen yhteiskunnan rakenteellisesta epätasa-

arvoisuudesta48 (mts. 9–10).  

Tytöt ja naiset kohtaavat hyväksikäyttöä ja suuri määrä niistä tapahtuu heidän 

kotonaan. Abortti on laiton49 ja siksi se suoritetaan kontrolloimattomissa olosuhteissa. 

Tämä kuitenkin vaihtelee naisen sosiaalisen luokan, asuinpaikan ja etnisyyden mukaan.  

Myös mahdollisuus päästä terveydenhoitoon vaihtelee maaseudun ja kaupungin välillä. 

(Boesten 2010, 11.) Lisäksi maalla naiset eivät tiedä monista seksuaalisuuteen ja 

lisääntymiseen liittyvistä asioista, sillä heillä ei ole mahdollisuutta saada tarvittavaa 

informaatiota eivätkä äidit kerro kokemuksiaan tyttärilleen. Silti maaseudulla nuorena 

raskaaksi tulemista pidetään huonona asiana. (Mts. 88.) Harvat naiset menevät myös 

synnyttämään terveyskeskukseen vaan tekevät sen kotona yksin tai muiden 

avustuksella. Monilla on paljon lapsia, koska lasten saaminen todistaa miehen olevan 

viriili ja naisen uskollinen. Kuitenkin naisille raskaus on enemminkin häpeä koska he 

eivät halua koko ajan lapsia. (Mts. 90–91.)  

Naiset pitävät seksuaalista väkivaltaa merkittävänä terveysongelmana sekä itselleen 

että tuleville lapsilleen. Väkivalta, seksuaalisuus ja lisääntymisterveys ovat sekä 

ristiriidassa että yhteydessä toisiinsa, sillä esimerkiksi mies saattaa käyttää vaimonsa 

seksuaalisuutta hyväkseen osoittaakseen maskuliinista valtaa. Aviomiehet saattavat 

vastustaa ehkäisyä, sillä he pelkäävät naisten seksuaalista itsenäisyyttä, miesten 

viriiliyden alenemista ja tunnetta siitä, että heidät suljetaan pois jostain. Äitiys, 

                                                             
 

48
 Boestenin mukaan Perun valtion ja naisten välillä on jännitteitä kahdella alueella: (rodullistettu) 

luokka sekä naisten kehitys emansipaation kautta.  Luokkajako aiheuttaa konflikteja kansalaisjärjestöjen 
ja keskiluokkaisten feministien intressien välillä. Kehitys ja siihen liittyvä emansipaatio ovat ristiriidassa 
keskenään siksi, että osa naisista on paljon köyhempiä kuin toiset. Siksi naisiin kohdistettujen 
kehityspäämäärien tavoittelu ei haasta paljon naisten epätasa-arvoisuutta. (Boesten 2010, 42–43.) 
49

 Ylipäänsä katolisen kirkon piispat ovat Perussa halunneet saada ihmiset vastustamaan naisten 
mahdollisuutta ehkäisyyn tai aborttiin (Fleet & Smith 1997, 263). 
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säädyllisyys ja lisääntyminen ovat yhteisössä vahvasti yhteen kietoutuneita, koska 

naiset nähdään moraalisten koodien vartijoina. (Boesten 2010, 92–94.)  

Naisten väkivallan vastustuksesta tekee vaikean se, että he ovat taloudellisesti 

riippuvaisia miehistään. Perheväkivaltaa on sopimusten ja muiden väliintulonkin 

jälkeen vaikea saada loppumaan. (Boesten 2010, 117.) 1990-luvulla tehtiin laki 

perheväkivaltaa vastaan ja perustettiin projekteja, jotka tukivat hyväksikäytettyjä 

naisia. Ne toteutettiin vain puolittain, mikä Boestenin mukaan osoittaa sitä, että 

jokapäiväinen naisiin kohdistuva väkivalta toistuu myös Perun instituutioissa. (Mts. 3–

4.) 

Oliartin mukaan Andeilla tyttöjen kouluttaminen ei ole niin yleistä kuin saman perheen 

poikien. Tyttöjen ei nähdä työskentelevän samaan aikaan pellolla ja kouluttautuvan 

enempää kuin ensimmäisen asteen verran, varsinkin kun toiseen asteen koulutus on 

yhteisön ulkopuolella. Sen sijaan pojat erkaantuvat yhteisöstään koulutuksen takia, 

mikä voi aiheuttaa sen, etteivät he muodostakaan yhteisöön jääneiden naisten kanssa 

pareja. (Oliart 2008, 51–52.) Syynä koulutuksen puutteeseen on myös vanhempien 

pelko siitä, että tyttö joutuu seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi koulumatkallaan ja 

tulee raskaaksi (mts. 59). 

Köyhyys on varsinkin naisten ongelma. Pilar Albertin mukaan 1990-luvulla 

maalaisnaiset olivat kaikkein köyhimpiä perulaisia ja he kokivat syrjintää sukupuolensa, 

etnisyytensä ja luokkansa takia (Alberti 2007, 726). 1990-luvulla varsinkin köyhät naiset 

olivat aggressiivisen perheensuunnittelupolitiikan kohderyhmä ja 1997 todistettiin, 

että köyhällä maaseudulla oli toteutettu pakkosterilisaatiota. Päättäjien mukaan 

maaseudun naiset tekivät liian monta lasta ja tuottivat näin uudelleen samaa 

köyhyyttä, missä he itse jo elivät. Naisten kehoja käytettiin uusliberalistisen politiikan 

välineenä köyhyyden vähentämisessä. (Boesten 2010, 75.) Nykyään maalaisnaisilla on 

ongelmia taloutensa pyörittämisessä, kun heidän miehensä muuttavat maalta työn 

perässä pois. Jos miehet hylkäävät naisensa tai naiset jäävät leskeksi, heidän 

tilanteensa on hyvin vaikea, sillä andinen maanviljely edellyttää paljon työtä. Samalla 

naisten on pidettävä perhe kasassa, jotta he pystyisivät elämään samaan tapaan. 

(Oliart 2008, 48.) 
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Naisia kohtaavat maaseudulla väkivaltaa, terveysongelmia, köyhyyttä ja koulutuksen 

puutetta. Nämä ongelmat tulivat myös Femucarinapissa esiin, sillä tämän kaltaisia 

ongelmia naisten järjestöt ovat Perussa käsitelleet. 

3.4 Naisten järjestäytyminen 
 

”Jos uskomme siihen, mitä rakennamme, ei ole syytä pelätä. Työskentelemme ihmisten 

hyvinvoinnin hyväksi, solidaarisuuden ja oikeuden puolesta. Siksi on tarpeen väitellä Loistavan 

polun jäsenten kanssa.” (María Elena Moyano 1992, 390.)  

Virginia Vargasin mukaan monimuotoisuus ja vallitseva epätasa-arvo ovat 

luonteenomaisia Perulle. Siksi myös naisten liikkeet ovat moninaisia (Vargas 2008, 32–

33). Kun ihmiset alkoivat muuttaa maalta kaupunkiin 1940-luvulta lähtien, uusissa 

kaupunginosissa miespuoliset siirtolaiset organisoituivat naapurustokomiteoissa. 

Tällöin naiset alkoivat kokoontua ja käsitellä yhteisöllisiä ongelmia, jotka liittyivät 

kotitalouteen. Tästä syntyi naisten komiteat eli comités de damas ja äitien klubit eli 

clubes de madres. Ne ottivat osaa asuinpaikkansa infrastruktuurin suunnitteluun, 

tarjosivat sosiaalisen verkoston, joka vastasi osittain siirtolaisten omaa sosiaalista 

rakennetta maalla ja järjestivät kursseja, joissa opittiin lukemaan ja kirjoittamaan. Ne 

myös loivat sosiaalisen turvasysteemin, jossa huolehdittiin naisista ja lapsista. 1970-

luvulla naisten organisaatiot muuttuivat yhteisöllisiksi keittiöiksi eli comedores 

populares kun comités de damas hävisivät kokonaan. (Boesten 2010, 22–23.) 

Myöhemmin syntyi vielä järjestö nimeltä ”lasi maitoa” eli vaso de leche50. 

Comedores popularesin idea oli, että naisten on autettava itseään perusasioiden 

puuttuessa ja taisteltava niiden puolesta, kun taas feministit kyseenalaistivat olemassa 

olevan sukupuoli-ideologian (Boesten 2010, 27). Itsenäiseksi määritellyistä 

feministisistä järjestöistä tuli kansalaisjärjestöjä, koska ne ammattilaistuivat, 

                                                             
 

50 Vaso de leche perustettiin 1984 Liman yhdistyneen vasemmiston alaisuuteen. Ohjelman oli tarkoitus 
tarjota joka päivä tietty määrä maitoa, johon oli sekoitettu sokeria, kaurahiutaleita ja quinoaa kaikille 
sitä tarvitseville alle kouluikäisille lapsille. Toimintaa laajennettiin maaseudulle vuonna 1986. (Boesten 
2010, 44–45.) 
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institutionalisoituivat ja byrokratisoituivat. Tällaisia ovat Perussa esimerkiksi Manuela 

Ramos51 ja Centro de la Mujer Flora Tristán.52(Boesten 2010, 30–31.)  

Ensimmäiset perulaisten feministien taistelut eivät liittyneet naisten alistettuun 

asemaan vaan ne vastustivat työntekijöiden riistoa. Naiset taistelivat 

vasemmistopuolueiden kanssa ilman naisnäkökulmaa. Sittemmin opittiin, etteivät 

puolueet olleet feministien paikka, sillä vain naiset nostaisivat naisten asiat esiin vain 

naisten. 80-luvulta alkaen alettiin puolustaa muun muassa lisääntymiseen liittyviä 

oikeuksia. (Vargas 2008, 97–98.) Feminismin syntyminen 80-luvulla ajoittui 

demokratian nousuun, naisten huonon kohtelun politisointiin ja naisten 

järjestäytymisen vahvistamiseen poliittisissa puolueissa ja valtiossa (mts. 151).  

1970–2000-luvuilla Perussa vallitsi vahvoja äitiyteen liittyviä diskursseja, joita käytettiin 

vallan vahvistamiseen, sosiaalipolitiikan juurruttamiseen ja potentiaalisesti vaarallisten 

massojen kontrolloimiseen (Boesten 2010, 37). Ruoka-apuohjelmat ja äitiyteen 

perustuva identiteetti, joita painotettiin politiikassa, tulivat merkittäviksi tekijöiksi 

naisten vastarinnalle väkivaltaa vastaan. Samalla kuitenkin linkki valtioon teki naiset 

Loistavan polun kohteeksi. (Mts. 50.) Loistavan polun toimet jättivät erityisesti maalla 

asuvat naiset53 haavoittuvaiseksi, koska he menettivät taisteluissa aviomiehensä tai 

olivat itse väkivallan uhreja (Alberti 2007, 715). Vuonna 1991 Loistava polku alkoi 

hyökätä Limassa toimivien naisten ryhmien kimppuun, koska he halusivat että naiset 

olisivat aseistetun taistelun puolella. Kun naiset eivät suostuneet tähän, heitä syytettiin 

imperialismin avustamisesta. Loistava polku tappoikin monia naisten järjestöjen 

johtajia, esimerkiksi vuonna 1992 luvun alun lainauksen María Elena Moyanon, josta 

tuli symboli naisten rohkeudelle vastustaa Loistavaa polkua. (Boesten 2010, 56.) 

Loistavan polun ajan jälkeen naisten poliittinen osallistuminen lisääntyi ja 1997 tehtiin 

laki, joka takasi, että vähintään 25 % puolueiden vaalilistoilla olevista ehdokkaista tuli 

                                                             
 

51
 Manuela Ramos pyrkii naisten ja miesten tasa-arvoon ja hyvään elämään voimaannuttamalla naisia ja 

lisäämällä heidän autonomiaansa feministisestä näkökulmasta (Manuela Ramos). 
52 Järjestö pyrkii naisten vahvistamiseen ja tasa-arvoisuuden toteutumiseen (Centro de la Mujer Flora 
Tristán). 
53  Loistavan polun päätoimintapaikassa, Ayacuchossa, äitiyttä käytettiin suojauksena poliittista 
väkivaltaa vastaan esimerkiksi clubes de madres järjestöissä. Äitiys ja perheen ruokkiminen ei ollut 
kuitenkaan silloin naisten aktiivisuuden pääsyy vaan he osallistuivat järjestöön, koska olivat vihaisia ja 
turhautuneita perheenjäsenten ja ystävien menettämiseen. (Boesten 2010, 52.) 
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olla naisia (Boesten 2010, 40). Naiset olivat saaneet aiemmin äänioikeuden vuonna 

1955 ja naisministereitä oli ollut vuodesta 1987 lähtien. Silti olemassa olevia lakeja 

esimerkiksi perheväkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä ei useinkaan sovellettu 

käytännössä. (Teivainen 1999, 105.)  

Naisten järjestöillä on nykyään merkittävä rooli naisten voimaannuttamisessa. 

Boestenin mukaan keskustelemalla muiden naisten kanssa esimerkiksi clubes de 

madresissa, naiset voivat kehittää sukupuolista tietoisuutta, mikä voi antaa heille 

mahdollisuuden nousta vastustamaan hyväksikäyttöä ja yhteiskunnan toiminnasta 

poissulkemista (Boesten 2010, 13). Myös esimerkiksi ruoka-avustussysteemi kuten 

vaso de leche on yhteydessä naisten vahvistumiseen, sillä naisten järjestöt laajenivat 

osittain sen ansiosta (mts. 71). Naisten osallistuminen ruohonjuuritason liikkeisiin 

edistävät sitä, että naiset hyväksyvät yhä vähemmän heihin kohdistuvaa väkivaltaa ja 

haluavat perhesuhteiden demokratisoitumista (mts. 123). Järjestöstä saatava 

solidaarisuuden tunne ja tuki voivat tehdä naisista vahvempia kohtaamaan 

aviopuolisonsa. He eivät ole enää yksin. Silti naiset saattavat pysyä väkivaltaisen 

miehen kanssa, koska he pelkäävät miehiään. He saattavat myös ajatella, että koska 

heidän äitinsä kestivät väkivallan, pitää heidänkin hyväksyä sama kohtalo. (Mts. 128.) 

Naisten on itse ratkaistava ongelmansa väkivaltaisissa, autoritaarisissa ja epätasa-

arvoisissa perherakenteissa, koska valtio ei tule heitä näissä asioissa vastaan. (mts. 

134).  

4. Femucarinap 
 

4.1 Järjestö ja jäsenet 
 

“Femucarinap perustettiin minun hullussa päässäni niiden viiden vuoden aikana kun olin 

CCP:ssä54” (Lourdes) 

 

                                                             
 

54
 CCP eli Confederación Campesina de Perú, suom. Perun maanviljelijöiden liitto. Sitä sanotaan 

sekajärjestöksi, esp. organización mixta, koska järjestössä on sekä naisia että miehiä. 
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Tein kenttätyöni Femucarinap -järjestön toimintaa kartoittaen. Näissä kahdessa 

aineistoluvussa esittelen Femucarinapin toimintaa ja järjestön jäseniä.  

Femucarinap on perulaisten naisten kansallinen federaatio, johon kuuluu naisia 

melkein jokaisesta Perun provinssista. Järjestön nimi on 

kokonaisuudessaan ”Federación nacional de mujeres campesinas, artesanas, indigenas, 

nativas y asalariadas del Perú” eli maalaisten, käsityöläisten, alkuperäiskansojen, 

natiivien ja palkkatyöläisten kansallinen naisten federaatio.  Femucarinap perustettiin 

18. elokuuta 2006 eli se on verrattain uusi tulokas Perun järjestökentällä. Järjestö 

syntyi edellä lainatun johtajan ja joidenkin naisten aloitteesta sen jälkeen, kun he olivat 

kyllästyneet naisten syrjintään CCP -järjestössä 55 , jossa he olivat mukana. 

Femucarinapin päätoimisto sijaitsee Limassa, keskiluokkaisessa Jesús Marían 

kaupunginosassa. Toimisto on oikeastaan järjestön jäsenien koti, sillä kun jäsenet 

tulevat Limaan tapahtumiin, he majoittuvat taloon.  Femucarinapilla on myös oma 

lippu. 

Femucarinapin jäsenmäärä kasvaa joka vuosi. Tällä hetkellä kaikkien Femucarinapiin 

löyhästi kuuluvien järjestöjen ansiosta jäsenmäärän voidaan sanoa olevan yli 100 000. 

Kuitenkin kenttätyöni aikana Femucarinapin ydinporukka oli noin 50 henkeä. Siksi 

kaikki ajatukset ja johtopäätökset, joita teen Femucarinapista, ovat lähtöisin tältä 

aktiivisimmalta ryhmältä. Osa heistä toimii johtoryhmässä, johon kuuluu 16 henkeä, ja 

jokainen heistä on kotoisin eri provinssista. Kukin on myös eri aihealueen sihteeri, 

esimerkiksi nuorisosihteeri tai alkuperäiskansojen sihteeri. Heillä on vastuullaan tähän 

aihepiiriin liittyvät tapahtumat. Esimerkiksi ympäristösihteerin oli mentävä jokaiseen 

tapahtumaan, jossa käsiteltiin lakia siitä, milloin kaivosyhtiöiden on konsultoitava 

yhteisöjä, jos he aikovat tehdä kaivauksia heidän maillaan (ks. luku 4.5). Heidän 

vastuullaan on myös järjestää tapahtumia provinsseissaan ja yhteisöissään, joista he 

raportoivat vuosittaisissa kokouksissa. Niiden, jotka ovat johtoryhmässä, on puhuttava 

                                                             
 

55 Snow’n ja Soulen mukaan poliittinen mahdollisuus tehdä jotain asioille luo olosuhteet sosiaalisen 
liikkeen ilmestymiselle ja toiminnalle (Snow & Soule 2010, 87). Lourdes Huancan mukaan hän kyllästyi 
CCP:ssä syrjivään ilmapiiriin, loi suhteita naisjärjestöihin ja sai tilaisuuden järjestää ensimmäisen 
kokouksen, jossa Femucarinap perustettiin. 
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ja osallistuttava jatkuvasti tapahtumiin. Taas ne, jotka eivät toimi johtoasemassa, eivät 

ole kovin aktiivisia tapahtumissa ja tulevat paikalle silloin kun pääsevät.  

Femucarinap on ylhäältä alaspäin johdettu jonkin verran hierarkkinen organisaatio. 

Järjestöllä on johtaja ja hänen alaisuudessaan toimivat varapuheenjohtaja ja 

johtoryhmä. Kaikesta näkyi, kuinka Femucarinapin johtajaa kunnioitetaan ja pidetään 

järjestön viisaimpana henkilönä. Hänen mielipiteellään on eniten painoarvoa ja häntä 

palvellaan sekä tapahtumissa että toimistolla.  

Tutustuin kenttätyöni aikana osaan jäsenistä paremmin ja suurin osa lainauksista on 

heidän haastatteluistaan. Yksi heistä on Lourdes Huanca, järjestön johtaja. Hän on 42-

vuotias aymara, jonka idea järjestö alun perin on ollut ja hän määrää sen suunnasta 

hyvin paljon. Hän on alkuperäiseltä ammatiltaan maanviljelijä, kuten monet muutkin 

järjestössä. Lourdesilla on aikaisempaa kokemusta järjestöistä mutta ei koulutusta. 

Lourdesin perhe on jäänyt Moqueguan alueelle Etelä-Peruun eikä hän enää aio viettää 

aikaa heidän kanssaan. Matkustaminen ja poliittinen vaikuttaminen ovat hänen 

intohimonsa.  

Tutustuin hyvin myös Femucarinapin ympäristösihteeriin, 55-vuotiaaseen marmeladin 

tuottajaan Témpora Pintadaan Tambograndesta, Piurasta. Hänellä on viisi lasta ja hän 

on kokenut sekä väkivaltaisen että onnellisen suhteen. Jälkimmäisessä mies kannusti 

häntä luomaan uraa järjestökentällä. Tällä hetkellä Témporan lapsilla on oma perhe 

yhtä lukuun ottamatta ja näin hänellä on aikaa toteuttaa itseään järjestössä. 

Kenttätyöni aikana hän oli melkein koko ajan Limassa ja matkustin hänen kanssaan 

Consulta Previa – tapahtumaan Cuscoon ja Huancayoon. 

María Villaverde on 25-vuotias perheetön nainen Huancayosta ja hän aikoo opiskella 

tulevaisuudessa sosiologiaa. Hän on hyvin aktiivinen asiansa puolesta taistelija, sillä 

hän oli aina valmis pitämään tiukkoja puheenvuoroja sekä lähtemään 

mielenosoituksiin. Hän oli vasta puoli vuotta aikaisemmin ennen tutustumistamme 

liittynyt järjestöön, mutta oli mukana kaikessa, mitä Limassa tapahtui. Hän veti myös 

toimintaa Huancayossa. 

Muita naisia, joita lainaan työssäni jonkin verran, ovat muun muassa Rosa Ojeda, 

Femucarinapin varapuheenjohtaja ja perustajajäsen. Hän on 50-vuotias maanviljelijä 
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Huancayon läheltä sijaitsevasta kylästä. María Sangama, käytännössä 11 lapsen 49-

vuotias kotiäiti (osa lapsista adoptoituja) on kotoisin Amazoniasta, Nautasta. Hän 

toimii järjestössä alkuperäiskansojen sihteerinä. Maanviljelijät Primitiva (40-vuotias) ja 

Rosa Cachi (46-vuotias) ovat kotoisin Punon alueelta ja he puhuvat äidinkielenään 

ketsuaa. Rosa Cachi on myös tiedotussihteeri. Nuoria järjestössä ei ole suhteessa 

muihin niin paljon, mutta María Villaverden ystävä, viestintää opiskellut Evelyn, alkoi 

kenttätyöni aikana olla aktiivisesti mukana toiminnassa. Hän on kotoisin Huancayon 

läheltä maaseudulta ja edustaa wanka-kansaa. Vaikka hän on joutunut muuttamaan 

opiskelun takia Huancayon kaupunkiin, hän on ylpeä etnisestä taustastaan ja aikoo 

tehdä maataloustöitä tulevaisuudessa kotiseudullaan. Lainaan myös 23-vuotiasta 

Emilyä Puerto Maldonadosta. Tapasin paljon muitakin naisia kenttätyöni aikana, mutta 

en haastatellut heitä, koska he eivät halunneet sitä tai sopivaa hetkeä ei löytynyt.  

Järjestön toimistossa asuu Lourdes Huanca ja yleensä yksi jäsenistä. Femucarinapissa 

oli mukana kenttätyöni aikana vain naisia. Vaikka osa Femucarinapin jäsenistä asuu 

kaupungissa, melkein heillä kaikilla on jonkinlainen alkuperäiskansatausta. Albón 

mukaa alkuperäiskansat eivät välttämättä asu vain maalla, sillä monissa kaupungeissa 

suurin osa asukkaista on maalta muuttaneita ja monien alkuperäiskansojen liikkeiden 

johtajat asuvat kaupungissa. (Albó 2005, 3–5.) Femucarinap aikoo saada myös 

enemmän vaikutusvaltaa näiden kaupunkiin muuttaneiden keskuudessa. Tästä oli 

osoituksena se, että Femucarinap meni esittelemään toimintaansa Liman 

laitakaupunginosaan, Carabayllosiin. Siellä suurin osa asukkaista on kotoisin 

maaseudulta.  

Ketsuaa puhuvia on Femucarinapissa melkein kolmannes.  Muita jäsenten kesken 

puhuttuja kieliä ovat tietojeni mukaan kokama, bora, aymara ja wanka. Osa naisista 

pukeutuu alueensa perinneasuun tärkeissä tapahtumissa ja marsseissa, mutta muuten 

heidät erottaa muusta väestöstä vain hattu ja korut.  Suurin osa tapaamistani naisista 

oli noin 40–50-vuotiaita. Lomakkeisiin vastanneiden (33 henkilöä) keski-ikä on 38,8 

vuotta. Lomakkeiden ja haastattelujen perusteella naimisissa tai avoliitossa on 51 % 

naisista (ks. liite 1, taulukko 1) ja 66 % heistä on lapsia. 92 % niistä, joilla on lapsia, niitä 

on enemmän kuin yksi.  Keskimäärin Femucarinapin naisilla on noin 3,4 lasta (ks. liite 1, 
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taulukko 3) 56 . Koulutus oli lomakkeiden ja haastatteluiden perusteella parempi 

nuoremmilla kuin vanhemmilla, mutta vähän yli puolet eli 22 naista 41:stä oli 

suorittanut vähintään toisen asteen koulutuksen (ks. liite 1, taulukko 2).  

Femucarinapiin liittymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten missä tahansa järjestössä 

tai liikkeessä. Snow ja Soule sanovat, että yksilön haluun osallistua liikkeeseen 

vaikuttavat rakenteelliset tekijät eli sosiaaliset verkostot ja yhteydet muihin 

järjestöihin (Snow & Soule 2010, 117). Ennen Femucarinapiin tuloa kolmasosa oli ollut 

mukana jossain muussa järjestössä. Näitä olivat esimerkiksi vaso de leche. Lisäksi 

monet kertoivat nähneensä Femucarinapin johtajan ensimmäistä kertaa puhumassa 

satunnaisessa tapahtumassa ja he olivat tulleet mukaan toimintaan järjestön johtajan 

karismaattisuuden ansiosta. Sosiaalispsykologiset tekijät, jotka vaikuttavat 

osallistumiseen, ovat esimerkiksi usko siihen, että jokainen voi tehdä jotakin 

epäkohdalle ja työskentelemällä yhdessä voi yksi henkilökin muuttaa asioita. (Snow & 

Soule 2010, 123–124.)  Femucarinapissa toistetaan yhdessä tekemisen voimaa eli 

kollektiivista toimijuutta (ks. luku 6.3) ja sitä, että he voivat järjestönä muuttaa asioita. 

Tämä motivoi naisia osallistumaan järjestöön. Elämäntilanne voi vaikuttaa myös siihen 

kuinka paljon ihminen osallistuu liikkeisiin, esimerkiksi onko osallistujalla perhettä ja 

työtä vai onko hän nuori, perheetön opiskelija. (Mts. 130–131.) Monilla Femucarinapin 

naisista ei ole pieniä lapsia. Noin 66 prosentilla perheellisistä, jotka kertoivat lastensa 

iät, nuorin lapsi on yli 10-vuotias (ks. liite 1, taulukko 3), mikä helpottaa varmasti 

järjestön toimintaan osallistumista. 

Femucarinap käyttää yhä enemmän internetiä toiminnassaan.  Sillä on muun muassa 

omat kotisivut ja Facebook-ryhmä. Molemmilla sivuilla julkaistaan järjestön 

kannanottoja ja mielipiteitä erilaisista Perussa ja Latinalaisessa Amerikassa 

tapahtuvista asioista. Femucarinap ei ole kuitenkaan itsenäinen järjestö vaan sitä 

rahoittaa muun muassa FOS57 ja yhteistyötä sen kanssa tekee muun muassa Asociación 

Aurora Vivar58. Muita järjestöjä ovat esimerkiksi ensimmäisessä luvussa mainitsemani 

                                                             
 

56 Vrt. naiset saavat Perussa keskimäärin 2,4 lasta (UNdata 2013). 
57

 FOS on Belgiassa ja Hollannissa toimiva sosialistisen liikkeen pohjoinen-etelä -organisaatio, jonka 
päämääränä on mm. tukea pieniä järjestöjä, jotka ajavat ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia (FOS). 
58Kansalaisjärjestö tukee naisia nimenomaan työoikeuksissa (Asociación Aurora Vivar). 
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PDTG, Centro de la Mujer Flora Tristán (ks. luku 3.4) ja DEMUS59. Kenttätyöaikana 

Femucarinap teki kaikkien näiden järjestöjen kanssa välillä hyvin tiivistä yhteistyötä. 

Kaikki järjestöt ovat poliittisesti jonkin verran vasemmalla ja tukevat tasa-arvoisuutta 

sukupuolten välillä.  

Femucarinap on laaja sen jäsenien suuren määrän, heidän moninaisen taustansa, 

tapahtumien kirjon ja monien yhteistyökumppaneiden takia. Järjestö yrittää saada tilaa 

itselleen Perun järjestökentällä osallistumalla moniin tapahtumiin, joihin muutkin 

järjestöt osallistuvat ja saada erityisesti naisina valtaa miesvaltaisissa kokouksissa. 

Oleskeluni aikana järjestöllä oli paljon toimintaa ja he suunnittelivat vuoden 2012 

tapahtumia jopa viikkokohtaisesti. Suunniteltu toiminta liittyi sekä yhteistyöhön 

muiden järjestöjen kanssa että järjestölle tärkeiden asioiden näkyvään puolustamiseen 

kuten marsseille osallistumiseen ja omien jäsenien kouluttamiseen. Kaikki tapahtumat, 

joita järjestö järjestää tai joihin se osallistuu, liittyvät Femucarinapin päämääriin. 

4.2 Päämäärät  
 

Katselin koko päivän, kun Femucarinapin toimiston seinää maalattiin. Minusta maalaus oli 

kaunis ja innovatiivinen, ja otin siitä Femucarinapille paljon kuvia. Se oli viiden 

eteläamerikkalaisen naisaktivistin ja taiteilijan improvisoitu yhteistuotos, jonka kantavana 

voimana oli naisen symboli. Kun vanhemmat Femucarinapin jäsenet näkivät seinän illalla, 

kauhistus oli suuri: ”Missä ovat minun peltoni, eläimeni, vuoreni?” (Muistiinpanot 7.3.2012.) 

 Oheinen tapahtuma kuvaa järjestön luonnetta hyvin, sillä sanoessaan olevansa naisten 

oikeuksia puolustava järjestö, Femucarinap osoittaa toiminnallaan taistelevansa ennen 

kaikkea yhteisöjensä puhtaan ruoan ja luonnon puolesta. Olin kentällä pitkään 

epätietoinen, onko Femucarinap lainkaan naisten järjestö vai naisista muodostunut 

alkuperäiskansojen oikeuksia ajava järjestö. Vähitellen tiedon karttuessa ja materiaalia 

läpikäydessä tuli selväksi, että järjestö puolustaa sekä naisia että luontoon ja ruokaan 

liittyviä oikeuksia, eivätkä nämä sulje toisiaan pois vaan päinvastoin. 

                                                             
 

59
  DEMUS muun muassa vahvistaa naisten oikeuksia ajavia järjestöjä. Läheistä suhdetta Femucarinapiin 

kuvaa esimerkiksi se, että heillä on pääsivullaan kuva Femucarinapin tiedotussihteeristä, Rosa Cachista. 
(DEMUS.) 
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Femucarinapin esittelyvideossa “Femucarinap ja sen taistelut” järjestön päämääriksi 

kerrotaan: 

 ”(…) sukupuolten, luokkien ja etnisten ryhmien välisten tasa-arvoisten suhteiden rakentaminen 

ja ympäristö, jossa ihmiset ja luonto ovat tasapainossa keskenään. Femucarinap taistelee 

elämän, terveellisen ympäristön ja naisten identiteettioikeuksien harjoittamisen puolesta. 

Järjestö myös tukee ja kouluttaa naisten järjestöjä, jotta ne voivat tulla Femucarinapin 

keskitettyihin tiloihin, joita leimaa keskuksesta poispäin suuntautuva toiminta ja jotka ovat 

keskittyneet naisten palvelukseen”.  

Videossa myös kerrotaan kuinka Femucarinap on työskennellyt yhdessä sellaisten 

instituutioiden kanssa, jotka myös yrittävät parantaa naisten hyvinvointia ja auttaa 

silloin, kun naiset kokevat syrjintää.  Järjestön teemoja ovat sukupuolten tasa-

arvoisuus, ympäristö ja koulutus. Vaikka Femucarinapin jäsenet eivät sanoneet 

suoraan olevansa alkuperäiskansoja tai puolustavansa niiden oikeuksia, monet heistä 

ovat kotoisin Andeilta tai Amazonian heimoista. Lisäksi heidän järjestönsä nimessä 

mainitaan sekä campesino, indígena että nativo60. Monille lomakkeisiin vastanneille 

Femucarinap on ensisijaisesti naisten järjestö, joka joko kouluttaa, puolustaa oikeuksia, 

taistelee tai on ylipäänsä hyvin järjestäytynyt ja selkeä päämäärissään. Hyvänä asiana 

mainittiin myös se, että järjestö yhdistää naisia ja pienempiä alueellisia järjestöjä.  

Yksi tärkeimpiä arvoja Femucarinapin jäsenille on solidaarisuus. He sanovat, että 

järjestö on avoin kaikille naisille ja he osallistuvat mielenosoituksiin osoittaakseen 

solidaarisuutta niille, joita kohdellaan huonosti. He menevät sinne, missä on ongelmia. 

Samalla jäsenet kaipaavat vielä lisää solidaarisuutta järjestön sisällä myös 

seksuaalivähemmistöille. Vastikään järjestöön tullut 40-vuotias Primitiva kertoo 

Femucarinapista näin: 

“Femucarinap tarkoittaa taistelua maasta, vedestä, jotta niitä kunnioitettaisiin ja nämä 

ihmiset tai provinssit (Femucarinapissa) ovat solidaarisia. Esimerkiksi viimeksi oli ongelmia 

Cajamarcassa, joten silloin tulimme heti mukaan osoittamaan solidaarisuutta. Se (Femucarinap) 

on enemmän solidaarisuutta.” 

                                                             
 

60 Suom. natiivi, muut termit käsittelin jo luvussa 2.1 (indígena) ja 3.2 a) (campesino). 
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Häntä syrjittiin aikaisemmassa järjestössä, joten hän viihtyy Femucarinapissa sen hyvän 

hengen ja solidaarisuuden takia.  

Femucarinapille tärkeitä asioita ovat sukupuolen ottaminen huomioon kaikessa 

päätöksenteossa, naisten tietoisuuden lisääminen omista oikeuksistaan ja 

alkuperäiskansojen oikeuksien ajaminen. Luvun alussa esittelemässäni 

muistiinpanossani taiteilijat pitivät Femucarinapia todennäköisesti pelkästään naisten 

järjestönä tai feministisenä järjestönä eivätkä nähneet sen kulttuurisia ulottuvuuksia. 

Taiteilijoille annettiin kuva Femucarinapin rituaalista, místicasta (ks. luku 4.4) ja 

ymmärtämättä kuinka tiiviisti maaseutu, sen arkipäivä ja luonto liittyvät naisiin, he 

maalasivat naisen symbolin sisälle muun muassa alastomia rintoja ja ripsiä.  

4.3 Ruokasuvereniteetti61 
 

”Femucarinap on uskollinen periaatteelleen puolustaa elämän tärkeimpiä edellytyksiä eli 

ruokasuvereniteettia, vettä, maata ja territoriota, siemeniä sekä naisten ihmisoikeuksia.” 

(Femucarinap Perú Facebook 11.4.2012.)  

Femucarinapin päämäärissä mainitaan aina ruokasuvereniteetti. Tämä käsite tulee Vía 

Campesina62 -nimiseltä kansainväliseltä liikkeeltä, jossa Femucarinap on mukana. Vía 

Campesina ajaa muun muassa maaseudun ihmisten asioita, yhdistää sekä keskisuuria 

että pientuottajia, maattomia, alkuperäiskansoja, siirtolaisia ja maatyöläisiä. Se 

puolustaa kestävää maataloutta, sosiaalista arvostusta ja oikeudenmukaisuutta. 

Samalla järjestö vastustaa maatalousteollisuutta ja monikansallisia yhtiöitä, jotka 

tuhoavat toimillaan kokonaisia kansoja ja luontoa. Sen tärkeimmät päämäärät ovat 

ruokasuvereniteetin toteutuminen ja uusliberalismin hylkääminen. (La Vía Campesina.) 

Vía Campesina lanseerasi käsitteen ruokasuvereniteetista maailman ravitsemuksen 

huippukokouksessa 1996. Käsite tarkoittaa oikeutta siihen, että jokainen kansalainen 

saa terveellistä ravintoa, ja että se on valmistettu kansan perinteisiä metodeja 

käyttäen. Ruokasuvereniteetti tarkoittaa kestävää maataloustuotantomallia ja suosii 

                                                             
 

61 Esp. soberanía alimentaria, eng. food sovereignty 
62 La Vía Campesina käsittää 150 paikallista ja kansallista järjestöä ympäri maailmaa. Kokonaisuudessaan 
se edustaa 200 miljoonaa maatyöläistä. Se on itsenäinen ja monikulttuurinen liike, jolla ei ole sen itsensä 
mukaan mitään poliittista tai taloudellista liittymäkohtaa. Liike on syntynyt 1993 Belgiassa. (La Vía 
Campesina.) 
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yhteisöjä ja ympäristöä. Se antaa etusijan paikallisten ruokien tuotannolle ja 

kulutukselle. Se myös takaa, että käyttöoikeudet maahan, veteen, kylvöihin, 

karjaeläimiin ja ympäristön monimuotoisuuteen kuuluvat niille, jotka tuottavat ruokaa, 

eivätkä esimerkiksi yrityssektorille. Vía Campesina on Latinalaisessa Amerikassa osa 

CLOC:ia63. Liikkeen mukaan maaseudulla asuvat ihmiset pystyvät tuottamaan ruoan 

itse sekä yhteisöilleen että muulle maailmalle kestävästi ja terveellisesti eikä yrityksiä 

tarvita.  (La Vía Campesina.) 

Vía Campesinan mukaan naiset ovat marginalisoituja ja alistettuja patriarkaalisten64 ja 

uusliberalististen käytänteiden takia, mutta heillä on tärkeä rooli ruoan tuottamisessa. 

Siksi liike puolustaa naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoisuutta kaikilla tasoilla ja 

taistelee naisten kohtaamaa väkivaltaa vastaan. (La Vía Campesina 2012.) Nämä 

ajatukset ovat hyvin samanlaisia Femucarinapin kanssa. Käsitteenä ruokasuvereniteetti 

tarkoittaa Femucarinapille pitkälti samaa kuin Vía Campesinan määrittely. 

Femucarinap vain tarkastelee asiaa vielä enemmän naisten näkökulmasta.  

”Toinen teema myös, jota koulutamme Femucarinapissa, on tietenkin perustavanlaatuisesti 

ruokasuvereniteetin, maan, territorion, veden ja siementen puolustaminen, koska näiden avulla 

selviämme hengissä. Mutta se liittyy myös siihen, miten puolustetaan kehoa territoriona, se on 

territorio, miten tunnetaan keho.” (Lourdes) 

Lourdesin määrittelyn mukaisesti ruokasuvereniteetti liittyy Femucarinapissa 

seuraaviin teemoihin: vesi, maa, territorio ja siemenet. Ruokasuvereniteettia vaaditaan 

kun puhutaan näiden elementtien puolustamisesta. Territorion voi nähdä myös 

kehona, jonka oikeuksia naiset puolustavat. He haluavat päättää sekä kehostaan että 

siitä, mitä syövät ja siten puolustaa oikeuttaan naisena kunnolliseen ravintoon. Näin 

ollen ruokasuvereniteetti liittyy myös naisen oikeuksiin. Tämän vuoksi käsitettä voi 

pitää Femucarinapille tärkeimpien asioiden kattokäsitteenä, joka pitää sisällään sekä 

naisten maaseututaustan, luonnonvarojen puolustamisen sekä naisten oikeuksien 

                                                             
 

63  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, suom. Maaseudun järjestöjen 
latinalaisamerikkalainen koordinaattori. Järjestö taistelee Latinalaisessa Amerikassa sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden puolesta varsinkin maaseudulla. CLOC on perustettu 1994 Limassa. (CLOC.) 
64

 Tarkoittaa naisia alistavia ja hyväksikäyttäviä käytäntöjä sekä kotitaloudessa että yhteiskunnassa 
(Walby 1990, 24). 
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puolustamisen. Ympäristösihteeri Témpora kertoi ruokasuvereniteetin merkityksestä 

seuraavasti:  

“Ne ovat nämä suuret ylikansalliset (yhtiöt), jotka hamstraavat maata ja viljelevät sitä. Ja joka 

kerta maanviljelijöille jää pieni osa Pachamamaa meidän maissin kylvämiseen ja joka kerta tuo 

tila vähenee. Siksi puolustan ruokaturvallisuutta, meidän ruokasuvereniteettimme on vaarassa.” 

Hän tietää asemansa puolesta hyvin, mitä ruokasuvereniteetti tarkoittaa. Sen sijaan 

alkuperäiskansojen sihteeri, María Sangama Nautasta, ei ollut täysin varma sanan 

merkityksestä:  

”Ruokasuvereniteetti, no se on kylvön puolustamista yhtä paljon kuin alkuperäisten kylvöjen 

puolustamista, koska todella, ne ovat osa meidän elämää, ei voi elää jos ei syö. Ja siemen 

kylvetään, koska siinä on meidän ravinnon lähde. Kun puhutaan suvereniteetista, luulen että 

puhutaan jostain oikeudesta, joka kuuluu meidän alkuperäisyyteen (…)”  

23-vuotias Emily Madre de Diosin alueelta selitti käsitteen näin: 

“(Ruokasuvereniteetti) tarkoittaa itsemme ravitsemista hyvin, sanoisin, että meidän pitää 

kuluttaa enemmän meidän omia tuotteita, jotka ovat luonnollisia.” 

Kuitenkin lomakkeissa 12 vastaajaa mainitsee ruokasuvereniteetin Femucarinapin 

tärkeimmäksi teemaksi, tai sellaiseksi, jonka kanssa olisi työskenneltävä lisää. Myös 

monet muut vastaukset liittyvät tähän käsitteeseen koskien vettä, maata, territoriota 

ja siemeniä. Vaikka kaikki eivät ymmärrä käsitettä selkeästi, siihen liittyvät asiat ovat 

jokaiselle hyvin tärkeitä. 

4.4 Mística 
 

“Maa, valo ja vesi täydentävät toisiaan ja ne ovat ilmastoa varten. Ja huolehdimmeko 

ilmastosta, huolehdimmeko ympäristöstä? (Ei) Mitä meidän pitää tehdä? Huolehtia siitä. Siksi 

Femucarinap tuli pyytämään teiltä solidaarisuutta, jotta se voi jatkaa Pachamamasta ja 

Yacumamasta huolehtimista. No niin, olemme nähneet neljä elementtiä: maa, vesi, siemen ja 

valo mutta vielä puuttuu yksi hyvin tärkeä. Te jotka olette täällä, oletteko yksilöitä vai 

järjestöistä? (Järjestöistä) Olette erilaisista järjestöistä, eikö niin? Viides perustavanlaatuinen 

elementti on järjestö.” (Lourdes Huanca, puhe místicasta Carabayllosissa, Limassa 22.2.2012, 

ks. kuva 2. ) 
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Näin oleskeluni aikana místicaksi kutsutun rituaalin monta kertaa. Se tehtiin usein 

ennen tärkeitä kokoontumisia. Místican tarkoitus on muun muassa pyytää lupaa 

Pachamamalta järjestää työpaja. Siinä kunnioitetaan maata, vettä, siemeniä, valoa, ja 

järjestöä. Näin ruokasuvereniteetin määrittelyssä mainitsemani elementit nivoutuvat 

yhteen tässä rituaalissa.   

On hyvin tärkeää, miten ja mistä rituaali rakennetaan. Aluksi mullasta tehdään naisen 

symboli. Jos tapahtumassa on mukana myös miehiä, sama symboli kuvaa sekä miestä 

että naista. Multaan laitetaan kukkia, jotka ovat yleensä keltaisia ja punaisia. Jos 

mística on isompi, kuin normaalisti, keskelle naisen symbolia laitetaan vettä täynnä 

oleva vati ja vuori eläimineen ja ihmisineen (ks. kuva 3). Symbolin keskelle tai ympärille 

asetellaan lautasia, joissa on eri siemeniä, mahdollisesti kokan lehtiä, vettä ja maata. 

Maahan asetellaan pari kynttilää ja lopuksi Femucarinapin lippu asetelman eteen. Joko 

Femucarinapin jäsenet tai joku muu paikalla oleva ottaa vuorotellen maasta eri 

lautasen, joissa on vettä, multaa, siemeniä ja kokan lehtiä. Joku pitää vielä kädessään 

kynttilää ja toinen Femucarinapin lippua (ks. kuva 4). Jokaisesta kädessä olevasta 

asiasta kerrotaan, mitä se merkitsee. Esimerkiksi vedestä sanottiin usein, että ilman 

sitä ei ole elämää, se on kuin verta.  

Místican rakentamiseen käytettyjen kukkien tai kynttilöiden värit merkitsevät eri 

asioita: punainen merkitsee voimaa, valkoinen rauhaa, liila symboloi naiseutta ja 

sininen työtä. Kukat merkitsevät terveyttä ja menestymistä. Místican tekeminen oli 

aina työläs prosessi, sillä sitä varten tarvittavia lautasia ja kuppeja raahattiin 

esimerkiksi Limasta Cuscoon bussissa. Kukkien oli oltava aina tuoreita, joten ne käytiin 

ostamassa torilta juuri ennen rituaalia.  Yleensä itse rituaalin rakentaminen kestikin 

paljon kauemmin kuin itse puheet eri elementeistä. 

Mística ei ole suoraan minkään alkuperäiskansan oma rituaali. Se ei ole peräisin 

suoraan minkään yhteisön kulttuurista, vaan se on otettu Femucarinapin käyttöön Vía 

Campesinan mallia jäljitellen. Kaikki järjestön toimintaan osallistuvat opettelevat sen, 

kun he ovat mukana järjestössä. Se on siis Femucarinapin oma rituaali ja sen 

patentoimista mietittiin.  San Martínin alueelta kotoisin oleva 52-vuotias ja viiden 

lapsen äiti Lucy kertoi místicasta, kun kysyin maan merkityksestä hänelle:  
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”Viime vuodesta saakka, kun olen tuntenut Femucarinapin, vähän hämmästyin, kun osallistuin 

ensimmäistä kertaa ja aloitimme místican tekemisen. En ollut koskaan nähnyt tehtävän 

místicaa siellä (kotiseudulla), siellä meillä ei ole tällaista tapaa, ja kun osallistuin täällä, he 

esittelivät místican ja maan, veden ja kaiken mitä siinä (rituaalissa) on (…) Joten minulle se oli 

jotain uutta ja olen jakanut sen siitä hetkestä lähtien, ja jaan sen muiden ihmisten kanssa ja 

kommentoin, että Femucarinap on järjestö, jossa monet meistä luovat sellaista tilaa, joka on 

sopusoinnussa maan, veden ja valon kanssa. Usein emme arvosta paljoakaan niitä muissa 

paikoissa, minun paikassani ei niin paljon, emmekä anna paljon arvoa maalle (…) Joten 

keskustelemalla ja vähitellen ymmärtämällä, nyt se (maa) on minulle hyvin tärkeä ja tunnen 

myös olevani osa maata.” 

Místicassa tuodaan esiin Femucarinapille järjestönä tärkeitä arvoja, jotka kaikki 

omaksuvat, vaikka he eivät olisikaan maanviljelijöitä tai alkuperäiskansaa kuten Lucy.  

Kun lopuksi asetelma viimeistellään lipulla, tuodaan samalla esiin Femucarinapia 

järjestönä. Yksityiskohtainen ja hieman hankalakin prosessi, jota místican tekeminen 

edellyttää, kertoo siitä, kuinka tärkeä rituaali on.  

4.5 Consulta Previa 

 

Osallistuin kolme kertaa ”La ley de la Consulta Previa”65 tapahtumaan Femucarinapin 

kanssa. Osallistumalla tapahtumaan, Femucarinap osoitti olevansa myös yksi sellaisista 

järjestöistä, joille alkuperäiskansojen oikeudet ovat tärkeitä, vaikka he eivät sitä 

suoraan sano. Tapahtuma liittyy myös ruokasuvereniteettiin, sillä puolustamalla omaa 

maata, taataan sen luonnonmukaisuus ja oikeus itse tuottaa ravintoa.   

Consulta Previassa käsiteltiin ILO:n alkuperäiskansojen sopimusta ja siihen vedottiin 

monta kertaa. ILO:n alkuperäiskansojen sopimus66 ja YK:n alkuperäiskansojen julistus67 

ovat luoneet poliittisen tilan alkuperäiskansojen oikeuksia ajaville ryhmille. Juridisen ja 

poliittisen aseman myötä ryhmät sanovat olevansa mieluummin erilaisia kansoja kuin 

                                                             
 

65
 Suom. laki ennalta konsultoimisesta, käytän työssäni jatkossa lyhennöstä Consulta Previa. 

66
 Ensimmäisen kerran alkuperäiskansat saivat kansainvälisesti tunnustetut oikeudet kun kansainvälinen 

työjärjestö ILO hyväksyi sopimuksen alkuperäis- ja heimoväestöjen oikeuksien suojelemisesta vuonna 
1957. Vuonna 1989 hyväksyttiin tästä paranneltu versio, joka tunnetaan sopimuksena numero 169. 
(Suomen YK-liitto.) 
67

 YK:n alkuperäiskansojen julistus valmistui lopullisesti 2007, ja sen tavoitteena on taata kaikissa 
aikaisemmissa sopimuksissa määritellyt oikeudet myös alkuperäiskansoille. Sopimus ei velvoita 
mihinkään mutta sen moraalinen vaikutus on vahva. (Suomen YK-liitto.)  
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etnisiä ryhmiä tai vähemmistöä. (Warren & Jackson 2004, 13.) Ongelmia on syntynyt 

sopimuksessa käytetyistä termeistä. Siinä mainitaan vain alkuperäiskansat, kun monet 

kutsuvat itseään Perussa maanviljelijöiksi (ks.luku 3.2 a) ja 6.1 b)). Albón mukaan 

länsimaissa oikeusasiat 68  nähdään enemmin yksilöllisestä kuin kollektiivisesta 

näkökulmasta (Albó 2005, 17). Eri näkökulmien takia sanavalinnat YK:n 

alkuperäiskansojen julistuksessa ja ILO:n alkuperäiskansojensopimuksessa aiheuttavat 

ristiriitoja (Suomen YK-liitto). 69 

Consulta Previa oli tapahtuma, jossa haluttiin saada selville alkuperäiskansojen 

järjestöjen mielipide siihen, tulisiko ensisijaisesti Perun lakia alkuperäiskansojen 

konsultoinnista muuttaa vai onko se sinällään hyvä. Lain käsittely alkoi elokuussa 2011 

ja uusi kongressi hyväksyi sen yksimielisesti (Agurto & Ugaz 2012, 151). Vuonna 2011 

vahvistettiin niin sanottu yhtenäisyyden sopimus. 70  Sen muodostivat kuusi 

alkuperäiskansojen ja maanviljelijöiden järjestöä71, jotka yhdistyivät monialaiseen 

komiteaan 72 . Tämä ryhmä julkaisi dokumentin nimeltään “Minimivaatimukset 

vapaasta ja informoidusta osallistumisoikeudesta, ennalta konsultoimisesta ja ennalta 

saatavasta suostumuksesta, joista ei voi neuvotella”73. Dokumentin tavoitteena on 

tähdätä keskusteluun edellä mainituista asioista. Yhteistyössä alkuperäiskansojen 

järjestöjen kanssa suunniteltiin tammikuuksi 2012 kuusi alueellista ja yksi kansallinen 

tapaaminen, joissa muutamissa olin itse mukana. (Agurto & Ugaz 2012, 152.) 

 
Femucarinapissa pidettiin tärkeänä, että sen jäsenet osallistuivat tapahtumaan, vaikka 

he eivät olleetkaan osa yhtenäisyyden sopimusta. Jokaisella kerralla ennen itse 

                                                             
 

68 Myös antropologisesti ongelmana on nähdä ja määrittää monet asiat yksityisoikeuden piirissä, jolloin 
esimerkiksi alkuperäiskansojen kollektiivinen oikeus sivuutetaan. Yksityisomaisuuden suojeleminen on 
ristiriidassa alkuperäiskansojen oikeuden kanssa käyttää maita ja luonnonvaroja. (Guevara 1999, 61.) 
69

 ILO:n sopimuksessa painotetaan, että ryhmän oma identifioituminen alkuperäiskansaksi on tärkeä 
tekijä määritettäessä, kuka kuuluu alkuperäiskansaan. Sopimuksessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, 
millä perusteella määrittely tehdään. (Suomen YK-liitto.) 
70

  Esp. Pacto de Unidad 
71

 Järjestöt ovat: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación 
Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Nacional de 
Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) ja Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) ja Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP) (Agurto&Ugaz 2012, 152). 
72

 Esp. La Comisión Multisectorial 
73

 Esp. ”Principios mínimos no negociables para la aplicación de los derechos de participación, consulta 
previa y consentimiento previo, libre e informado” 
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tapahtumaa Femucarinap piti työpajan aiheesta, jonne tuli puhumaan CONACAMI:n74 

entinen puheenjohtaja Mario Palacios. Osallistuin työpajoihin kaksi kertaa 

Huancayossa ja kerran Cuscossa. Palacios korosti esitelmässään kollektiivisia oikeuksia 

ja sitä, että laki ei ole vielä hyvä, vaan sitä pitää muuttaa. Työpajoissa keskityttiin 

lähinnä lain läpikäymiseen ja ymmärtämiseen.  

Koska Femucarinap ei ollut virallisesti mukana, sen jäsenillä oli vaikeuksia osallistua 

itse tapahtumaan. Esimerkiksi heille ei ollut varattu ruokaa tapahtumaa varten. 

Kuitenkin Femucarinap sai nämä samat oikeudet neuvottelemalla. He itse puhuivat 

taistelusta tässä asiassa. Kokouksissa naisten tarkoituksena oli tuoda esiin sekä heidän 

oma mielipide laista samoin kuin näkökulma kaivostoiminnan vaikutuksista naisiin. 

Ensisijaisesti päämääränä oli kuitenkin puolustaa maanviljelijöiden ja 

alkuperäiskansojen oikeuksia päättää asuttamansa maansa käytöstä. Osallistumalla 

tapahtumaan Femucarinap halusi lisäksi näyttää muille järjestöille olevansa paikalla. 

Cuscossa ja Huancayossa (ks. kuva 5) Femucarinapin jäseniä ei kuitenkaan ollut paljon 

aktiivisesti mukana. Sen sijaan Liman Consulta Previassa, joka oli viimeinen 

kokoontuminen lain käsittelyssä, Femucarinapista osallistui kymmeniä (ks. kuva 6). 

Naiset kertoivat tapahtumasta seuraavasti: 

”Olemme Consulta Previassa, koska tämä laki, sopimus numero 169, vaikuttaa meidän 

maihimme ja se ei hyödytä meitä vaan ennemminkin hallitusta (…), he myyvät meidän 

maamme, vetemme, kaikki meidän luonnonvaramme. Joten siksi olemme täällä Consulta 

Previassa. On tärkeää taistella ja puolustaa sitä, mitä pyydämme, jotta he eivät petä meitä 

täysin. Haluamme oikeutta, ja myös oikeuden ilmaista ajatuksiamme ja asioihin, jotka koskevat 

kehoamme.” (Rosa Ojeda) 

Kommentissaan Rosa Ojeda viittaa ruokasuvereniteettiin. Femucarinapin jäsenet 

puhuivat myös sekä hallituksesta että valtiosta. Palaan tähän vielä luvussa 6.2 a), 

mutta ymmärtääkseni Femucarinapin naiset pitävät hallitusta tai valtiota vallitsevana 

poliittisena valtana, joka vaikuttaa usein olevan heitä vastaan. Consulta Previa nähtiin 

myös tapahtumana, joka yhdistää ihmisiä taistelussa oikeuksiensa puolesta: 

                                                             
 

74
 Suom. kansallinen Perun yhteisöiden konfederaatio, joihin kaivostoiminta vaikuttaa (ks. viite 71 yllä), 

järjestö on perustettu vuonna 1999 (CONACAMI). 
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”Yhdistämme voimat uuden perustuslain tekemiseen. Ja se on minun osuuteni 

osallistumisessani täällä, varsinkin nuorena ja Femucarinapin osalta.” (María Villaverde) 

“Esimerkiksi Consulta Previa -laki on konformistinen, lailla (meitä) petkutetaan, ja valtio tulee 

eikä järjestä äänestystä vaan se tekee, mitä haluaa ja kaivostyöläinen riistää. Joten pyydämme, 

että meitä kuunneltaisiin, koska me emme tule (tänne) tietämättöminä, tuomme aina 

ehdotuksia. Olemme tuoneet tämän ehdotuksen, joka on yksinkertaisesti meidän 

ehdotuksemme, jossa me olemme tämän maan omistajia ja emäntiä.” (Témpora) 

Consulta Previa nähtiin tapahtumana, jossa taistellaan maasta ja alkuperäisyydestä. 

Kyseessä olivat mittakaavaltaan laajemmat yhteiskunnalliset asiat, ja ne koskivat myös 

Femucarinapia. Tapahtumissa tuli muiden järjestöjen puheenvuoroja kuunnellessa 

selväksi se, että lakiin ei luoteta, koska poliittinen valta on sen takana. Kaikkia 

kokouksia varjosti siis epäluuloinen ilmapiiri. Huancayossa ensimmäinen päivä päättyi 

kaaokseen ja Limassa, myös ensimmäisenä päivänä, lain käsittelemisen sijaan pidettiin 

puheenvuoroja siitä, kuinka huonossa paikassa alkuperäiskansojen järjestöt joutuvat 

kokoustamaan75.  

Femucarinapin mukaan laki oli huonosti tehty, eikä ottanut huomioon tarpeeksi 

yhteisöjä. Keskustelu pyöri siis enemmän sen ympärillä, kuinka valtio tai hallitus jälleen 

kerran sanelee säännöt ja lait yhteisöille eikä heillä itsellään ole mitään sananvaltaa. 

Lain käsitteleminen koski Femucarinapin naisia paljon. Monet heistä asuvat sellaisilla 

alueilla, joihin kaivostoiminta vaikuttaa, esimerkiksi Cajamarcassa tai Cerro de Pascossa. 

Femucarinapille on myös tärkeää, että ruokasuvereniteetti toteutuu. Tämä edellyttää 

omavaraisuutta. Ilman käyttö- tai omistusoikeutta veteen, maahan, maanviljelyyn tai 

omaan territorioon, ei ole myöskään ruokasuvereniteettia. Myös tästä syystä 

osallistuminen Consulta Previaan oli tärkeää naisille. 

 

 

                                                             
 

75 Kokouspaikka oli kaukana Liman keskustasta, teltassa, jonka takana oli lehmiä. Järjestön edustajat 
sanoivat paikan osoittavan sen, että hallitus ei halua heitä lähelleen eikä välitä koko tapahtumasta. Kun 
järjestöt uhkasivat kongressiin menolla, uusi kokouspaikka järjestyi seuraavaksi päiväksi rikkaiden 
asuttamasta La Molinasta. 
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5. Naisten puolesta taistelu 
 

5.1 ”Olemme kaikki eläviä olentoja”76 – käsitys naisten 

oikeuksista 
 

Lähtökohtana Femucarinapissa on se, että naisten oikeudet eivät toteudu Perun 

yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Tämän osoitin myös luvussa 3.3. Femucarinapin 

internetissä julkaistuissa ja kaduilla jaettavissa julkilausumissa77 viitataan usein siihen, 

kuinka Femucarinap puolustaa naisten työoikeuksia, ja että he taistelevat naisten 

kohtaamaa väkivaltaa vastaan. Näin toimimalla he haluavat rakentaa parempaa Perua 

kaikille naisille.  

“Vaadimme elämän kunnioittamista, arvostamista ja puolustamista kaikissa muodoissaan. 

Järjestönä legitimoimme jokaisen meidän toiminnan taistelun muodoksi elämän jatkumisen 

puolesta. Taistelemme ruokasuvereniteetin ja naisten työoikeuksien puolesta, ja heidän 

kohtaamaa jokapäiväistä väkivaltaa vastaan. Jokainen näistä vaatimuksista yrittää vain 

rakentaa parempia olosuhteita kaikille maamme naisille.” (Femucarinap Perú Facebook, 

4.7.2012.) 

Lainaus on julkilausumasta, joka oli kannanotto Cajamarcassa heinäkuussa 

tapahtuneen joidenkin mielenosoittajien kuolemaan johtaneen välikohtauksen jälkeen. 

Femucarinapin jäsenten mukaan naisten oikeudet tarkoittavat esimerkiksi kykyä 

puolustaa itseään ja päättää kehon rajoista niin, ettei naisesta tule hyväksikäytön tai 

väkivallan uhria. Yksi Femucarinapin päämääristä on naisten väkivallan vastustaminen. 

Naisella tulee olla myös oikeus valita, haluaako hän lapsia. Femucarinapin naisten 

mukaan ehkäisy ei ole itsestään selvyys maalla ja Perussa on myös abortin lisäksi 

kielletty jälkiehkäisy. Heidän mielestä perinteinen kulttuuri mutkistaa asiaa 

maaseudulla, minkä takia kondomien omistaminen koetaan häpeälliseksi. Naisten 

oikeudet tarkoittavat siis myös asenteiden muuttamista. Naisilla tulisi olla myös 

samanlainen asema miesten kanssa, koska kaikki ovat eläviä olentoja, ihmisiä. Naisten 

oikeuksien puolustaminen muistuttaa luonnonvarojen puolustamista, sillä molemmat 

                                                             
 

76
 “Somos todos seres humanos” Tämä lause toistui puheissa monta kertaa, kun puhuttiin naisten ja 

esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen kunnioittamisesta. 
77 Espanjaksi puhutaan pronunciamientoista, joka ei aivan sanantarkasti tarkoita julkilausumaa. 
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tarkoittavat järjestön naisille elämän puolustamista. Esimerkiksi Témpora mainitsi, että 

varsinkin maaseudun naisten oikeuksia rikotaan, kun heiltä riistetään maat. Rosa Cachi 

viittaa kommentissaan lakien ja todellisuuden väliseen ristiriitaan: 

“Naisten oikeus, kyllä, on olemassa naisten oikeus, mutta meiltä puuttuu vielä sen 

toimeenpaneminen. Kyllä on lakeja, jotka suosivat naisia, mutta on vain kirjoitettuja lakeja, ei 

ole käytäntöä, emme ota vastuuta laeista. Puuttuu koulutusta, kouluja, joten emme tunne 

lakejamme tai oikeuksiamme, kuten sanomme: pieni oikeudenmukaisuus, miesten ja naisten 

välinen tasa-arvo.” 

Lucy kertoo näin omasta näkemyksestään: 

“Mitä naisten oikeudet ovat? Minusta kaikilla naisilla on oltava hyvin vahva itsetunto, koska jos 

ei ole vahvaa itsetuntoa, ei koskaan kunnioita itseään eikä minua kunnioiteta” 

Emily ajattelee tilanteen olevan nykyään parempi: 

”Naisilla ei ollut oikeutta mielipiteeseen, ei oikeutta puhua. Mutta nyt on oikeus käyttää ääntä, 

äänestää, puhua ja edustaa, aivan kuten miehet tekevät. Joten minä luulen, että sukupolvella 

on tärkeä rooli siinä, että me saamme muut kunnioittamaan oikeuksiamme, koska meillä 

kaikilla on oikeus mielipiteeseen (…)”  

Esimerkeistä käy ilmi, että naisten mielestä oikeuksia tulisi olla samalla lailla naisille 

kuin miehillekin, mutta käytäntö ei vastaa vielä lain sisältöä. Oikeuksia kuitenkin 

voidaan saada omilla ja muiden toimilla, itsekunnioituksella ja saamalla ääntä kuuluviin. 

Järjestöön tuleminen on ratkaiseva askel tulla tietoisemmaksi oikeuksista. Témporalle 

järjestötoimet tulivat vasta mukaan elämään hänen selvittyään väkivaltaisesta 

suhteesta. Hän kertoo, kuinka hän sai ensikosketuksen järjestöön: 

“Tiesin kyllä, miten puolustaa ympäristöämme mutta olimme laiminlyöneet meidän 

oikeuksiamme, niin seksuaalisia kuin lisääntymisoikeuksiakin, meidän oikeuksiamme naisina ja 

kansalaisina. En tiennyt sitä, joten jäin kuuntelemaan.”  

Koska naisten oikeuksien puolustaminen on Femucarinapin yksi tavoite, he olivat 

mukana Limassa järjestetyssä naistenpäivän marssissa 8. maaliskuuta (ks. kuva 8). 

Lourdes kertoi Femucarinapin mietteistä lehdistölle ennen naisten päivää. Hän painotti 

varsinkin oikeutta päästä vaikuttamaan, mutta hän yhdisti tähän myös 

ruokasuvereniteetin:  
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“Olemme eläneet vuosia poissuljettuina (yhteiskunnasta), olemme eläneet vuosia kaikkien 

hallitusten alaisuudessa ja edelleen vallitsee sosiaalinen poissulkeminen. Haluamme kuitenkin, 

että meidät todella sisällytetään mukaan sosiaalisesti, jotta voimme nostaa esille 

ruokaturvallisuuden ja -suvereniteetin.”  

Koska olin näiden naisten mukana vain silloin, kun he olivat mukana järjestön 

toiminnassa, en nähnyt, millainen tilanne heillä on kotona ja miten heitä kohdellaan 

siellä naisena. Naiset olivat sitä mieltä, että tilanne on parempi nyt kuin aikaisemmin, 

mutta vielä riittää paljon tekemistä. He mainitsivat myös monien naisten kohtaavan 

väkivaltaa nuoresta lähtien. Tämä liittyy machismoon (ks. luku 7.1), joka nousi vähän 

väliä naisten puheissa ja keskusteluissa esille. Témpora pohtii miesten asennetta naisia 

kohtaan ja kertoo siitä näin: 

”Luulen, että myös miehet vahingoittavat naispuolisia kansalaisia, koska miehet ovat machoja. 

Meille naisille, jotka olemme johtohenkilöitä ja poliittisia johtajia, he (miehet) sanovat, että 

saavumme tänne kumppania varten. He sanovat, että jos me tulemme Limaan kouluttamaan 

itseämme, jos menemme työpajaan, joka kestää kaksi, kolme päivää, heidän mukaan naisella 

on silloin toinen mies, toinen kumppani, joka asuu siellä. He eroavat, koska ei ole 

yhteisymmärrystä. Mies näkee kaiken tämän niin, että naisella on toinen mies. Hän ei ajattele, 

että menemme näihin paikkoihin, koska haluamme ylittää itsemme, ja se on se pelko, joka 

miehillä on, että opimme, tiedämme ja ylitämme itsemme, ja he jäävät epäedulliseen asemaan. 

Koska pelko asuu heissä, (mies) sanoo siksi, että naisella on toinen. Nainen voi ajatella, että 

mies luulee, että nainen ajattelee toista. Siksi nainen ajattelee, että on parempi, ettei lähde. 

Nämä ovat miesten strategioita, joita he käyttävät naisten dominointiin.” 

Machismo yhdistetään näin naisten kohtaamaan väkivaltaan ja siksi se liittyy naisten 

oikeuksiin. Myös Boesten mainitsee, että aviomiehet voivat tulla mustasukkaisiksi siitä, 

että vaimo osallistuu järjestön toimintaan ja tämä voi aiheuttaa väkivaltaista käytöstä. 

Miehet saattavat muuttua aggressiiviseksi, koska he pelkäävät menettävänsä hallinnan 

vaimostaan. (Boesten 2010, 125–127.) Avoimeksi jää kysymys, aiheuttaako juuri 

Femucarinapiin osallistuminen enemmän väkivaltaista käytöstä. Emily kertoo 

kohtaamastaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta: 

“Näin kyllä että minun ystäviäni pahoinpideltiin, en ennen tiennyt näistä asioista, 

pahoinpitelystä, machismosta ja kaikesta mahdollisesta. Nyt olen oppinut, olen ollut jo kolme 
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vuotta järjestössä, nyt kerron heille mitä olen oppinut, kerron heille ja neuvon heitä, miten voi 

sietää väkivaltaa eri paikoissa, kotona, miten sopia siitä. Jo riittää väkivalta.” 

Kysymykseeni, miksi hän ei tuo ystäviään Femucarinapiin, jos heillä kerran on ongelmia, 

sain seuraavan vastauksen: 

“Kyllä kutsuin heidät ja he tulivat viime vuonna lokakuussa, he olivat paikalla, koska kutsuimme 

neljä henkilöä, neljä naista, he olivat myös tyytyväisiä (tapahtuman jälkeen). Ongelmana on se, 

pystyvätkö he jatkamaan tänne tulemista. Syynä ovat heidän työnsä, heillä on myös kumppanit 

ja he haluavat olla vastuullisia kodissaan. Joten koska heillä on lapsia ja koti, niin he eivät voi 

tulla.” 

Vaikka nämä Emilyn ystävät mahdollisesti tarvitsisivat itsetunnon kohottamista, 

oppimista ja itsensä ylittämistä, jos heitä on kohdeltu huonosti, heidän täytyy jäädä 

kotiin. Toivoa kuitenkin on. Lourdes kertoo naisten kehittymisestä näin: 

“Nyt Femucarinapin johtajat ovat jo tietoisempia (asioista) ja opettavat. He tuntevat itsensä 

onnellisiksi, koska sanovat, “compañera78, voin jo sanoa milloin voin olla seksuaalisessa 

kanssakäymisessä ja milloin en”. Sillä valitettavasti campesino -yhteisöissä ei kunnioiteta sitä, 

että naisella on kuukautiset, yhdentekevää, sillä mies haluaa harrastaa seksiä. Nainen on 

sairaana, voi huonosti tai on väsynyt, mies haluaa joka tapauksessa seksiä eikä välitä. Siksi 

sanon, että myös naisten on lakanoiden välissä sanottava: “en halua”, sanoa se kovaan ääneen, 

(naisella) on oltava voimaa.” 

Kouluttaminen ja poliittisen toiminnan lisääminen ovat keinoja, joilla naiset itse 

saadaan taistelemaan machismoa, osittain omaa perhettään ja yhteiskuntaa vastaan. 

Kuten Lucykin sanoi, naisten oikeudet vaativat itsetuntoa. Naisilta ei puuttunut 

näkemäni perusteella tahtoa, energiaa ja yritystä taistella haluamansa puolesta. 

Puhuttuamme naisten taistelusta, ympäristön saastumisen vaikutuksista naisiin ja siitä, 

hyödyttääkö osallistuminen Consulta Previaan naisia, johtoryhmässä oleva Marisa 

kommentoi, että taistelu on pitkä ja elämä on lyhyt. Nuorten roolia painotetaan syystä 

järjestön työn jatkamisessa. Heidän on tiedettävä oikeuksien olemassaolosta.  

 

                                                             
 

78
 Compañera tarkoittaa (nais)toveria, naiset kutsuvat toisiaan tällä tavoin ilmaistaakseen 

samanhenkisyyttä toisen ihmisen kanssa. Olin itsekin heille compañera. 
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5.2 Kouluttaminen  
 

“Me Femucarinapina sanoimme, että lähdetään sinne sadan naisen kanssa. Sata naista ei 

mennyt sinne määrän, vaan laadun takia, koska jokaisella alueella (Perussa) kouluttauduimme 

sitä varten, että menemme Ecuadoriin79 puolustamaan ruokasuvereniteettia ja tekemään 

ehdotuksia siitä, ja myös naisen vahvistumisesta.” (Lourdes) 

Jos Femucarinap ei ollut mielenosoituksissa tai muissa kantaa ottavissa tapahtumissa, 

pidettiin jäsenille työpajoja. Kaikki tilaisuudet olivat silti oppimistilanteita, sillä 

Femucarinapissa painotettiin sitä, että on kuunneltava tapahtumissa, jotta voi 

jatkuvasti kehittyä. Tämä liittyi naisten oikeuksiin, koska naisten oli tiedettävä niistä, 

jotta he voisivat edistää niiden toteutumista. Itse järjestön johtaja oli oppinut eniten 

elämässään järjestöissä, ja hän jatkoi samaa käytäntöä muiden kanssa. María Sangama 

sanoi näin: 

“Minulle minun kouluni ovat työpajat ja siellä muokkaan itseäni, (…) koulutan itseäni, joten 

naiset minun provinssissani luottavat aiheisiin, joita opin, jotka vien mukanani sinne. 

Esimerkiksi nyt saavun takaisin 20. päivä kotiini ja seuraavana päivänä 21. päivä minulla on 

ohjelmassa kokous, jossa kerron, mitä he (Femucarinapissa) tekevät, (…) jotta he (kotona) 

tietäisivät, että olen ollut oppimassa, siksi minun läsnäoloni on tärkeää noissa paikoissa ja 

tiloissa.” 

Lomakkeisiin vastanneista jopa 16 naista sanoi olevansa Femucarinapissa, koska se 

opettaa ja vahvistaa naista. Myös haastattelut vahvistivat tämän: 

“Työskentelen naisten asioiden kanssa, koska uskon, että se on tärkeää, olen kehittynyt paljon 

osallistumalla tapahtumiin ja työpajoihin.” (María Villaverde) 

Emily on oppinut järjestössä ainakin väkivallan vastustamisen. Kysymykseeni, miksi hän 

itse osallistuu toimintaan, hän vastasi näin: 

”Osallistun, koska se on minulle hyvin tärkeää, koska siellä (Femucarinapissa) on kaikki, mitä 

olen oppinut: miten puolustaa itseäni naisena miehiä vastaan, kaikki me naiset olemme todella 

huonosti kohdeltuja. Joten siellä opin kunnioittamaan ja arvostamaan itseäni naisena, toisin 

sanoen oikeuksiani naisena.” 

                                                             
 

79
 Kyseessä oli liittyminen kansainväliseen Vía Campesina -järjestöön, jonka takia Femucarinap matkusti 

Perun ulkopuolelle. 
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Järjestö siis voimaannuttaa. Témpora kertoo järjestöön mukaan tulemisesta: 

“Se on prosessi, tiedäthän, kun nainen vasta tulee mukaan järjestöön. Kun minä tulin, pelkäsin 

puhua, istuin viimeisellä rivillä, jotta minua ei nähtäisi. Se oli ujoutta. Tiedän, että ne naiset, 

jotka tulevat Femucarinapiin, alkavat pelkäämään vähemmän.”  

Näin Témporan kuvaileman prosessin omin silmin. Työpajojen aikana samat henkilöt 

olivat aina äänessä ja he olivat yleensä osa johtoryhmää. Uudemmat tulokkaat pysyivät 

hiljaa ja kuuntelivat mutta saattoivat jossain vaiheessa pitää puheenvuoron. 

Tärkeimmät kuvat, joita minun piti ottaa Femucarinapia varten, olivat myös 

ehdottomasti ne, joissa joku järjestön toimija puhui. Eräs heistä sanoikin minulle, että 

ennen hän ei uskaltanut puhua yleisön edessä, mutta nyt on saanut rohkeutta 

esiintymiseen. 

Koulutuksellisin työpaja, jossa olin mukana, oli maaliskuussa pidetty niin sanottu 

terveystyöpaja 80 . Työpaja oli alku kahden vuoden projektille, jota rahoittaa 

Femucarinapin suurin rahoittaja FOS (ks. Luku 4.1). Työpajaa veti PDTG (ks. luku 1.3), 

jossa on töissä antropologeja ja sosiologeja. Femucarinap ei ollut itse vastuussa 

työpajasta vaan vain sen sisällöstä. Työpaja kesti kaksi päivää ja se pidettiin Limassa, 

Flora Tristánin tiloissa ulkona. Naiset tekivät työpajan aikana erilaisia yksilö- ja 

ryhmätehtäviä, joissa he pohtivat omaan terveyteen liittyviä asioita (ks. kuva 10). He 

loivat malleja siitä, miten terveydenhoitoa voitaisiin parantaa. He jakoivat tehtävien 

avulla tietoa perinteisestä lääketieteestä esimerkiksi yskän parantamisesta. Tehtävänä 

oli myös liittää sairaaseen ja terveeseen naiseen erilaisia adjektiiveja (ks. kuva 9) ja 

pohtia, miten sairasta naista voitaisiin auttaa. Tässä tuli esiin erityisesti ihmissuhteiden 

ja yhteisön merkitys parantumisessa. Molempina päivinä tehtiin mística ennen 

työpajan alkua. Kuten usein muissakin tapahtumissa, melkein kaikki kuuntelivat hiljaa 

ringissä puhujaa eivätkä tehneet juuri muistiinpanoja.  

Työpajassa pidettiin kaksi asiantuntijan esitelmää, joissa molemmissa käsiteltiin sitä, 

kuinka terveys ei ole vain yksilöllistä vaan siihen vaikuttaa koko yhteisö. Näin ollen olisi 

Perussa luotava uusi terveyden käsite. Naiset halusivat viedä Femucarinapissa 

oppimaansa tietoa terveydestä ja hoitomenetelmistä eteenpäin kotiseudulleen. 

                                                             
 

80 Esp. Taller de la salud 
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Työpajaan osallistuneet naiset tulivat eri puolilta maata ja he oppivat toisiltaan uusia 

käytäntöjä ja hoitomenetelmiä. Kaikki olivatkin yhtä mieltä siitä, että tällaiset työpajat 

edistävät kaikkien naisten terveyttä ja hyödyttävät heidän yhteisöjään nimenomaan 

tiedon jakamisessa. Nuoret koettiin tässä erityisen tärkeänä opetuskohteena.  

Työpajassa verrattiin paljon naisen kehoa ympäristöön, kuten esimerkiksi mitkä asiat 

vaikuttavat kehon hyvinvointiin ja mitkä asiat tuhoavat sitä. Negatiivisesti vaikuttavia 

asioita ovat luonnon saastuminen, huonot terveyspalvelut, naisten hyväksikäyttö ja 

machismo, kun naisia kohdellaan henkisesti huonosti. Puhuttiin siitä, kuinka naisen 

keho on kuin territorio: mies tuhoaa kaivostyöllä maata ja hän lyö naista. 

Terveystyöpajassa tuotiin siksi monta kertaa esiin hyvän ravinnon tärkeys, siihen 

liittyvä ruokasuvereniteetti ja luontoa tuhoava kaivostoiminta. 

Naisten kouluttaminen on kantava teema Femucarinapissa ja esimerkiksi passiivinen 

istuminen Consulta Previassa tai muissa tilaisuuksissa ei ole merkityksetöntä. Se 

mahdollistaa naisten tiedon lisäämisen ja heidän yhteiskunnassa toimimiseen 

tarvittavien valmiuksien vahvistumisen oppimisen kautta. Toisaalta on muistettava, 

että työpajat vaativat aikaa ja resursseja. Nikki Craske mainitsee, että poliittinen 

osallistuminen voi olla taakka naisille, sillä köyhyys lisää velvollisuuksia, jota yhteisöön 

tai muuhun toimintaan osallistuminen voi vain moninkertaistaa (Craske 2003, 67). Siksi 

työpajassa ei ollut mukana oletettavasti kaikkein köyhimpiä, sillä vaikka matkat 

tapahtumiin maksetaan naisille, he menettävät päivien palkan.  

Työpajan aikana Lourdes painotti, että Femucarinap on oman itsensä kouluttamista. 

Perun naisten liikkeitä kuvatessani luvussa 3.4, kävi ilmi, että naisten tietoisuus 

epäkohdista kasvaa heidän osallistuessaan naisten järjestöihin, esimerkiksi clubes de 

madresiin. Femucarinapin kohdalla kouluttamisesta tekee erityisemmän kuitenkin se, 

että järjestö ei ole pelkästään yhteisöään auttava ryhmittymä, vaan lähes ainoa iso 

järjestö Perussa, jossa kaikki koulutettavat ovat naisia. Kokonsa ansiosta he saavat 

mahdollisuuden puhua ja esittää mielipiteitään laajemmalla järjestökentällä.  
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5.3 Poliittisuus 
 

Naisten kouluttaminen tähtää pidemmälle, kuin vain naisten oikeuksien tuntemiseen ja 

tiedon jakamiseen. Monet toivovat järjestön tulevan niin vahvaksi, että sieltä voi 

nousta poliittisia vaikuttajia. Tämä nousi varsinkin Lourdesin puheissa esiin: 

“Femucarinap on järjestö, joka kouluttaa naisia poliittisesti, naisten ja kansalaisten järjestönä 

meidän on ymmärrettävä ja tunnettava talouspolitiikan keskus, sosiaalinen ja kulttuurinen 

politiikka, meidän on työskenneltävä ja näin tunnettava se. Eli jos emme tunne politiikkaa, mitä 

arvoa kaikella on? Kun on vaalit, meidän on valmistauduttava niihin, jotta emme äänestetä 

henkilöä, joka puhuu kauniisti, joka on sympaattinen, koska siksikö äänestetään? Ei, vaan on 

äänestettävä vakaumuksen perusteella. Me haluamme, että naiset ja kansalaiset olisivat 

valmentautuneita.” 

Kulttuurisihteeri Elsa Cerro de Pascosta piti aina tiukkoja kaivostoiminnan ja valtion 

vastaisia puheenvuoroja. Kysyessäni hänen unelmistaan, hänellä oli suuria 

suunnitelmia: 

“Haluan, että kymmenen vuoden päästä Femucarinapilla on jokaisella alueella oma toimisto, 

poliittisuutta pitäisi olla, jos halutaan että Femucarinapin naisista tulee johtajia, pormestareja, 

johtohenkilöitä. Se on suuri unelma, joka täytyy olla. Ja että Femucarinap olisi asettautunut 

kaikkiin tukikohtiin hyvin ja olisi tunnettu, se on unelma.” 

Albertin mukaan naisten poliittinen osallistuminen Perussa alkoi kun heistä saattoi 

tulla alueidensa edustajia ja muodostui naisten järjestöjen federaatioita. Nämä naiset 

vaativat ihmisoikeuksien puolustusta, kouluttautumista ja vastustivat syrjintää. (Alberti 

2007, 723.) Femucarinap on federaatio ja esimerkeistäni on käynyt ilmi, kuinka he 

puolustavat oikeuksia vastakohtana syrjinnälle sekä kouluttavat jäseniä tässä hengessä. 

Järjestö on poliittinen vahvoilla näkemyksillään ja osallistuessaan mielenosoituksiin ja 

julkaisemalla kannanottoja yhteiskunnallisiin asioihin, jotka sivuavat heidän 

mielenkiintonsa kohteita.  

Heillä on selkeä vastarinta, joka kohdistuu yleensä suoraan poliittisiin päättäjiin 

vaatiessaan toimia naisten aseman parantamiseksi ja kaivostoiminnan lopettamiseksi81. 

                                                             
 

81
 Femucarinapin sivuilla julkaistaan uutisia Congan kaivostoiminnan vastustamisesta, viimeisin on 

marraskuulta 2012 (Femucarinap). 
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He puhuvat toiminnastaan usein taisteluna ja itsestään taistelijoina kun on kyse 

päämäärien puolustamisesta. He kouluttavat tai valmistavat 82  työpajoillaan ja 

konferensseihin osallistumalla jäseniään taisteluun ja oikeuksien puolustamiseen. 

Kiista kaivosyhtiö Yanacochan kanssa oli ja on vieläkin ajankohtainen Perussa. Sen 

Conga-nimistä projektia vastustetaan, koska Cajamarcan alueella Pohjois-Perussa oleva 

järvi tuhoutuisi kaivauksissa (ks. luku 3.2 c).  Seuraavat lainaukset ovat Femucarinapin 

julkilausumasta, jonka tarkoituksena on osoittaa tuki Cajamarcalle: 

”Ruokasuvereniteetti on suoraan riippuvainen vesivarantojen ylläpidosta, varantojen 

tuhoaminen kaivostoiminnan takia tarkoittaisi meille naisille tuhansien naisten autonomian 

häviämistä. Naiset pitävät voimakkaasti pystyssä maataloustuotantoa, joka hyödyttää 

suurinta osaa kansalaisista.” 

“Vastustamme tiukasti kaivostoimintaa, sen ympäristöön kohdistuvia hävittäviä käytäntöjä ja 

varsinkin veden saastumista ja sen loppuun kuluttamista, joiden seurauksista me maaseudun 

naisina kärsimme päivästä toiseen työ- ja asuinpaikallamme.” (Femucarinap Perú Facebook, 

26.5.2012.) 

Femucarinap osoitti moneen kertaan vastustavansa projektia osallistumalla sitä 

vastaan järjestetyille vesimarsseille (ks. kuva 7) helmikuun alussa. Kysyessäni syytä 

mielenosoitukseen, minulle vastattiin näin:  

“Olimme vesimarssilla, koska täällä oletetaan, että aiomme elää kullalla, aiomme syödä kultaa, 

aiomme syödä rahaa. Ei, ruoka ja ravitsemus ovat kaikista tärkeimpiä.” (Rosa Cachi) 

“Vesimarssi on tärkeä. Vesi on kaikkia meitä varten, ja meillä on vapaus veteemme. Mutta 

hallitus haluaa yksityistää sen, joten se ei olisi hyvä asia, siksi taistelemme myös veden 

puolesta.” (Emily) 

Vesi ja kulta asetettiin muutenkin moneen kertaan vastakkain esimerkiksi 

iskulauseessa ”vedelle kyllä, kullalle ei”. Naiset kuuntelivat ja lauloivat toistuvasti 

Cajamarcassa tehtyä laulua, jossa toistettiin samaa lausetta kertosäkeessä. Marsseilla 

huudettiin myös iskulauseita, jotka vaativat joidenkin valta-asemassa olevien 

                                                             
 

82 Esp. capacitar 
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henkilöiden eroamista. Presidentti Ollanta Humalaa vaadittiin kuuntelemaan kansan 

vaatimuksia ja palauttamaan naisten hänelle antama tuki.83  

Monissa Femucarinapin julkaisemissa teksteissä vaaditaan ympäristön puolustamista 

erityisesti naisten, lasten ja jälkipolvien takia. Yleensä julistuksia julkaistaan, kun 

Femucarinap haluaa ottaa kantaa johonkin sen periaatteita koskevaan tapahtumaan ja 

osoittaa solidaarisuutta. Niissä myös viitataan menneisiin konflikteihin ja 

väkivaltaisuuksiin, joita naiset ehdottomasti vastustavat. Marssi veden puolesta ei ollut 

ainoa kerta, kun tähän teemaan otettiin kantaa. Femucarinap osoitti samoista aiheista 

mieltä myös kansainvälisenä vesipäivänä maaliskuussa (ks. kuva 11), ja he viittasivat 

toistuvasti järjestön iskulauseissa ja kannanotoissa siihen, miten vettä on suojeltavaa, 

koska vesi tarkoittaa elämää. Vesi on tärkeä myös siksi, että se on yksi místican 

elementeistä ja edellytys ruokasuvereniteetille, sillä ilman vettä ei ole maata (ks. 3.2 

b)). 

Vastarintaa aiheutti myös valtion olematon tuki maaseudulla, mikä selventää sitä, 

mistä naisten epäluottamus valtiota kohtaan saattaa johtua.  

“Yleisesti me olemme myös tietämättömiä maaseudulla, koska meillä ei ehkä ole ollut 

mahdollisuutta tai oikeasti onnea saada palkkaa (…) Meillä on ollut heikkoja viestintäkanavia, 

valtion läsnäolo, se on se sama valtio, se on ongelma, se huomioi enemmän tätä paikkaa 

(Huancayo), täällä missä on kaikkea, vähän enemmän kuin viidakossa (…) Maaseutua, 

koulutusta ja terveyttä ei huomioida (…) kuten sanoin, valtion läsnäolo saa meidät 

muuttamaan, se tapahtui minulle, koska minun isäni ja minun vanhempani sanoivat minulle (…) 

ei siellä (maaseudulla) ole koulutusta.” (Evelyn) 

Valtio siis vaikeuttaa elämää, koska se ei toteuta naisille tärkeitä oikeuksia eikä tue 

maaseutua sosiaalisesti tai terveydellisesti. Tämä tuli esiin myös terveystyöpajassa. 

Valtion talouspolitiikan takia naiset eivät voi edes tuottaa ruokaansa itse omalla 

maallaan. Maaseudun unohtaminen johtaa muuttamiseen ja suurempiin ongelmiin, 

                                                             
 

83 Humala teki vuonna 2011 presidentiksi tultuaan täyskäännöksen politiikassaan eikä lunastanut 
lupauksiaan maaseudun väelle (Agurto & Ugaz 2012,150). Hän esimerkiksi puolustaa Congan 
kaivosprojektia sanoen Congan onnistuvan (mts. 154). Femucarinap oli tehnyt ennen presidentinvaaleja 
Humalaa tukevan místican ja he katuivat nyt tukeaan. 
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joista naiset joutuvat useimmin kärsimään. Ainoa mieshaastateltavani Edgar sanoo 

muuttamisen tuomista ongelmista näin: 

“Se vaikuttaa juuri perheeseen. Käytännössä, jos heillä (pariskunnalla) on lapsia, lapset 

hylätään, he menevät toiselle, välillä nainen jää lasten kanssa kotiin, on paljon 

yksinhuoltajaäitejä yhteisössä. Miehet saavat naista paljon vahvemman roolin. Kun talous 

kehittyy, miehillä menee huonosti, monet kuolevat yhtäkkiä, koska esimerkiksi kaupungista 

tulee vaikutteita kuten alkoholi ja paheet. (Miehellekö?) Aivan, miehelle käytännössä, hän on 

näiden vaikutusten kohde ja he käyttävät paljon alkoholia (…) suurimmasta osasta tulee 

alkoholisteja.”  

Maaseudulla asuvilla on paljon aihetta vastarintaan. Naiset puhuvat aina ”heistä” 

viitaten huonoihin asioihin, joita joku ulkopuolinen ryhmä tekee heille. Edgar sanoi 

myös, että ”se” on syyllinen kaikkeen. Kysyessäni ketä hän sillä tarkoittaa, hän osoitti 

taululle kirjoittamaansa sanaa ”valtio”. 

Naisten poliittinen toiminta on tiettyjen valtion tukemien asioiden vastustaminen. He 

eivät kuitenkaan toimi täysin valtiota vastaan, sillä Femucarinapille on tärkeää päästä 

myös tilaisuuksiin, jotka pidetään valtion kongressissa. Yksi sellaisista oli seminaari 

maanomistusoikeuden rajoitteista 16.2.2012.84 Kuvien saaminen tästä tilaisuudesta oli 

hyvin tärkeää, sillä ne osoittivat, että Femucarinap osallistuu kongressin järjestämään 

tilaisuuteen. Femucarinapin johtajan unelmana on se, että johtoryhmästä naiset 

lähtisivät poliittisiin virkoihin puolustamaan heille tärkeitä asioita. Poliittinen 

osallistuminen ei onnistuisi kongressissa, elleivät naiset osittain hyväksyisi valtiovaltaa.  

6. Voimaantuvat naiset 
 

“Äiti, Pachamama on muuttumassa steriiliksi, koska maahan käytetään niin paljon kemiallisia 

aineita. Jos kaivosyhtiö toimii viisikymmentä vuotta, tarvitaanko montaa vuotta, että maa ei 

enää tuota, sillä tuo maa on täysin kuollut. Aivan samalla tavalla naisena sinulla on kohtu, voit 

synnyttää, mutta kun sinulta viedään se, voitko enää synnyttää? Et voi enää synnyttää. 

Samalla tavalla toimii Pachamama.” (Lourdes) 

                                                             
 

84
 Seminaarin otsikko oli “Límites a la Propiedad de la Tierra en el Perú”. Tilaisuus oli julkinen, mutta 

Femucarinapin naisilla oli vaikeuksia päästä sisään kongressiin, ehkä siksi, että he olivat tunteja 
tilaisuudesta myöhässä.  
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Analysoin tässä luvussa Femucarinapia ja sen jäseniä toimijoina Perussa. Analyysiin 

vaikuttavat teorialuvussa esitellyt kysymykset etnisyydestä, naisen asemasta ja 

kollektiivisesta identiteetistä. Määrittelen Femucarinapin toimintaa sen kautta, 

minkälaisia toimijoita järjestön jäsenet yhteiskunnassa ovat yksilöinä ja kollektiivina ja 

miten toimiminen järjestössä vaikuttaa heihin. Analyysini toimii perustana sille, mistä 

naisten vastarinta ja toimijuus kumpuaa.  

6.1 Etnisyyden merkitys 

a) Muista erottautuminen 
 

Kuten luvussa 2.1 määrittelin, etnisyys voi tarkoittaa sitä, että ihmisellä on tiettyyn 

ryhmään sosiaalinen side. Toisaalta se on väline, jota voi hyödyntää kulttuurisesti, 

sosiaalisesti ja poliittisesti erilaisissa intressiryhmissä (Hutchinson & Smith 1996, 8). 

Geerzin mukaan alkuperää painottavassa etnisyyden näkemyksessä tärkeimpiä asioita 

ovat muun muassa sukulaisuussiteet, kieli ja uskonto (Geerz 1996, 43–44). 

Femucarinapille nämä eivät ole tärkeitä merkitsijöitä vaan jäsenet erottautuvat muista 

ryhmistä yleisemmin kuin vain yhden etnisen ryhmän edustajina. Etnisyys on heille 

enemminkin väline, jonka avulla nostetaan järjestölle tärkeitä asioita esiin. 

Välineellinen etnisyys näkyy ulkoisesti muun muassa pukeutumisessa. Vaatteilla naiset 

erottautuvat muista ryhmistä ja näyttävät olevansa etnisten ryhmien edustajia. Osa 

naisista piti aina tyypillistä asuaan päällä, esimerkiksi Rosa Cachi ja Primitiva. Toiset 

laittoivat sen vain tapahtumiin ja osa varsinkaan nuorista ei käyttänyt perinteisiä 

vaatteita ollenkaan85. Femucarinapin johtaja puki asunsa lähinnä mielenosoituksiin. 

Osa jäsenistä korosti siis Manning Nashin määritelmän mukaisesti pukeutumisellaan 

kuulumistaan tiettyyn ryhmään (Nash 1996, 25–28). Tämä tapahtui varsinkin Consulta 

Previan kaltaisissa kansallisissa tapahtumissa. Femucarinapin jäsenten etnisyyden 

osoittaminen on siis keino erottautua muista järjestöistä. Samalla osa naisista pääsi 

näyttämään järjestön kautta omaa etnistä identiteettiään.   

Eriksenin mukaan etnisyydessä on kyse suhteista muihin ihmisiin ja ryhmiin, jaosta 

meihin ja heihin (Eriksen 2002, 10). Dikotomia luo jaetun alueen etnisten ryhmien 

                                                             
 

85 Poikkeuksia tästäkin oli, ks. kuva 12. 
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väliselle diskurssille ja kommunikaatiolle (mts. 29). Etnisyys ei Eriksenin mukaan 

perustu alkuperäisyyteen tai ryhmän kulttuuriseen omistajuuteen vaan suhteeseen 

muihin (mts. 33–35). Femucarinap heterogeenisenä monien etnisten ryhmien 

järjestönä tekee eron lähinnä kaupunkilaisten, ei-etnisten ryhmien ja itsensä välille. 

Myös mística erottaa Femucarinapin muista järjestöistä. Rituaalissa yhdistyy jäsenten 

ja järjestön erityisyys ja elementtejä heidän kulttuureistaan. Vaikka rituaali ei ole 

peräisin suoraan mistään naisten yhteisöstä, vaan Vía Campesinasta, se on kunnian 

osoitus Pachamamalle. Tämä symbolinen ele saa naiset erottumaan muista, sillä 

kaikille järjestöille tai perulaisille Pachamama ei ole tärkeä. De Vosin mukaan 

etnisyyden piirteitä saatetaan myös keksiä. Alkuperäisyyteen perustuva myytti voidaan 

keksiä oikeuttamaan nykyinen ryhmien poliittinen ja muista eroava asema, jotta 

sosiaalinen identiteetti tehostuisi. Etninen ryhmä erottaa itsensä muista ryhmistä 

kulttuurin piirteiden subjektiivisella, symbolisella tai vertauskuvallisella käytöllä. Näitä 

voivat olla esimerkiksi mainitut kieli ja vaatetus. (De Vos 1995, 22–24.)  Mística voi olla 

keksitty etnisyyttä osoittava asia, mutta koska se liittyy järjestön päämääriin niin 

tiukasti, sillä on myös muita funktioita kuin vain etnisyyden osoittaminen.   

Kuten mainitsin luvussa 3.2 b), diskurssi Pachamamasta ja Yacumamasta yhdistetään 

varsinkin Andien kulttuuriin (Arana 2009, 233–234). Místicassa esiin nostetut käsitteet 

vedestä, maasta, territoriosta ja siemenistä ovat elementtejä, joita alkuperäiskansat 

perinteisesti puolustavat. Místicassa toistetaan osittain Aranan kuvailemaa veden 

kulttuurin diskurssia: on osattava huolehtia vedestä, vettä on pidettävä universaalina 

ihmisoikeutena, on arvostettava niiden ihmisten tietämystä, jotka antavat merkityksiä 

vedelle ja vesi on nähtävä onnellisuuden ja hyvinvoinnin lähteenä (Mts. 236–239).  

Femucarinapin toiminta vertautuu näin jonkin verran andiseen maailmankuvaan, ehkä 

siksi, että johtaja on aymara ja monet johtoryhmässä olevista tulevat Andeilta. Lisäksi 

melkein kaikki haastateltavani ovat kotoisin sieltä. Varsinkin María Villaverde ajaa 

voimakkaasti Andien kulttuuria: 

”Tämä visio, andinen maailmankatsomus, on nostettava meidän perustastamme ja 

syntyperästämme. Kuten jo sanoin työpajassa: tulkoon takaisin meidän identiteettimme ja 

kielemme. Ketsuan kieli on asetettava etusijalle kansallisella tasolla.”  



76 
 

Hän on hyvä esimerkki etnisyyden välineellistämisestä, sillä hänen äidinkielensä ei ole 

ketsua ja hän on kotoisin kaupungista, Huancayosta. Hän toi kuitenkin esiin Andien 

kulttuuria puheissaan ja syksyllä 2012 olen nähnyt kuvia hänestä perinteisessä puvussa 

Femucarinapin Facebook-sivulla. 

 

Kuuluminen tiettyyn etniseen ryhmään voi korreloida tietyn sosiaalisen luokan kanssa 

(Eriksen 2002, 8). Suurin osa järjestön toimintaan osallistuvista naisista on köyhiä 

maaviljelijöitä, jotka eivät pystyisi osallistumaan, ellei järjestö maksaisi heidän 

matkojaan. Eriksen mainitsee, että erityisesti Perussa etnisyyden, asuinpaikan, 

koulutuksen, kielen osaamisen ja sosiaalisen luokan välillä on vahva korrelaatio, kun 

koko yhteiskunta vastaa etnistä hierarkiaa. Kaikkein alimpana hierarkiassa ovat yhtä 

alkuperäiskansan kieltä puhuvat maanviljelijät, joilla ei ole koulutusta eikä omaisuutta. 

(Mts. 51.) Perun alkuperäiskansojen asema määrittyy sillä, että kuuluminen tiettyyn 

etniseen ryhmään on tarkoittanut tiettyä sosiaalista luokkaa. Tätä kuvaavat erilaiset 

termit, joita Perussa käytetään, esimerkiksi cholo, mestizo ja criollo (ks. luku 3.2 a)).    

 

Osan Femucarinapin jäsenistä voisi sanoa de la Cadenan määrittelyn mukaisesti olevan 

mestitsejä. He eivät pukeutuneet perinteiseen asuun, olivat jonkin verran koulutettuja, 

mutta siteet omiin yhteisöihin olivat edelleen vahvat. (De la Cadena 

2000.) ”Alkuperäinen mestitsi” pitää itseään alkuperäisenä ja tuntee sekä oman 

kulttuurinsa että dominoivan kulttuurin tavat ja käytännöt (mts. 30). Tässä tapauksessa 

naiset olivat yhteisönsä jäseniä edelleen mutta järjestössä ja Limassa he eivät 

pukeutuneet perinteisiin vaatteisiin ja olivat tietoisia miten Limassa tulee käyttäytyä. 

Bourricaud mainitsee, että kuuluminen johonkin alkuperäiskansaan Perussa ei 

välttämättä osoita yksilön asemaa vaan se on riippuvainen siitä, minkälaisen kuvan 

yksilö itsestään luo ja asettaa itselleen (Bourricaud 1976, 351–352). Femucarinapin 

naiset myös ilmaisivat eri tilanteessa etnisyyttään ja sosiaalista luokkaansa 

pukeutumisella, Bourricaudia ja de la Cadenaa mukaillen (de la Cadena 2000, 221). 

Lisäksi monet naiset eivät ole kovin korkeasti koulutettuja (ks. liite 1, taulukko 1 & 2). 

Heidän etnisyytensä siis korreloi sosiaalisen luokan kanssa. Kuten taulukoista näkee, 

iällä on merkitystä koulutuksessa. Kaikki naiset ovat silti maanviljelijöitä ja 

alkuperäiskansaa, joita pidetään alempiarvoisempina Perussa. 
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Eriksenin mukaan on vaikeaa nähdä, mitkä ovat ryhmien välillä etnisiä eroavaisuuksia 

ja mitkä kulttuurisia. Etnisyys on ryhmien välinen suhde, joka ei ole ryhmän oma piirre 

mutta sillä on potentiaalia saada yhteen ryhmän intressejä poliittisesti. (Eriksen 2002, 

58.) Etnisyys ei ole Femucarinapin ainoa piirre, koska he eivät edusta yhtä etnistä 

ryhmää mutta toisaalta sen avulla vahvistetaan alkuperäiskansoihin ja heidän omaan 

kulttuuriin liittyviä intressejä. Etnisten ryhmien strateginen toiminta valtiossa yhdistää 

sekä assimilaatiota ja erottautumista (mts. 123–124, ks. luku 2.1). Femucarinap 

yhdistää molempia, sillä osa heistä on mestitsejä, osa taas erottautuu valtavirrasta 

etnisyydellään. Toisaalta he vastustavat valtiota assimilaatiopolitiikan suhteen, 

toisaalta he haluavat mukaan päättämään (ks. luku 5.3). Itse asiassa Hoguen ja Raun 

mukaan uusliberaalit prosessit antavat sysäyksen etnisten identiteettien 

muotoutumiseen ja etnisyyteen perustuvien organisaatioiden vahvistumiseen (Hogue 

& Rau 2008, 319–320, ks. seuraava alaluku ja 7.2). Tämä selittää osaltaan 

Femucarinapin etnisyyden välineellistämistä, sillä sen kautta ilmaistaan 

alkuperäiskansojen vaatimuksia.  

Rogers Brubakerin idea siitä (Brubaker 2004, 11, ks. luku 2.1), että etnisyyden 

määrittelyssä tulisi unohtaa idea yhteneväisestä ryhmästä, sopii Femucarinapiin. 

Etnisyys on Brubakerin näkemyksen mukaisesti ryhmäytymisen prosessi, joka riippuu 

kontekstista, jossa se tapahtuu. Femucarinapin ryhmäytyminen ei tapahdu vain 

etnisyyden takia vaan se on osa heidän voimaannuttamisen prosessia.   

b) Alkuperäiskansojen oikeuksien puolustaminen 
 

Alkuperäiskansat määritellään ihmisiksi, jotka elivät samassa paikassa ennen 

valloitusta, ja joita pidetään ulkopuolisina ja yleensä alempiarvoisempina nykyisissä 

valtioissa. Heillä on siis historiallinen suhde väestöihin, jotka elivät maassa ennen 

valloituksia. Heidän äidinkielensä ei ole latinalaisperäinen ja he ovat yleensä 

sosiaalisesti marginalisoituja. Usein alkuperäiskansat määritellään etnisiksi ryhmiksi ja 

puhutaan etnisestä identiteetistä. (Brysk 2000, 5.) Monet Femucarinapin jäsenet ovat 

vähintäänkin alkuperäiskansojen jälkeläisiä ja he kunnioittavat esi-isiään. Monien 

äidinkieli ei myöskään ole espanja ja he tunsivat olevansa ulkopuolisia yhteiskunnassa. 

Omien tapojen ja kulttuurisen historian kunnioittaminen kävi ilmi terveystyöpajassa. 
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Siellä oltiin huolissaan siitä, että tieto perinteisistä lääkintämenetelmistä unohtuu ja 

eikä välity seuraaville sukupolville.  

Consulta Previassa jotkut naisista suuttuivat, kun sanottiin, että laki alkuperäiskansojen 

konsultoinnista koskee vain alkuperäiskansoja. Luvussa 4.5 kerroin, että ongelmana 

Consulta Previan laissa on sen sanamuoto eli puhutaan yleistävästi alkuperäiskansoista. 

Vaikka Albón mukaan pitäisi ottaa huomioon, että jokainen yhteisö määrittelee itse 

itsensä, hyväksytyin termi tällä hetkellä Latinalaisessa Amerikassa on indígena (Albó 

2005, 2). Se ei sovi niille, varsinkaan Andeilla, jotka pitävät itseään campesinona. Eräs 

nainen toisesta järjestöstä Huancayosta sanoi näin:  

“He kutsuvat meitä alkuperäiskansaksi, vaikka olemme ketsuoita, aymaroja, 

maatalousyhteisöjä, olemme ayullus86, he eivät voi vaihtaa meidän nimeä, oikeasti, heidän on 

kunnioitettava meidän territoriotamme.” (Marion) 

Kuitenkin Femucarinapin jäsenistä voi puhua alkuperäiskansoina87, sillä esimerkiksi 

järjestölle ehdottoman tärkeiden luonnonvarojen puolustaminen liittyy 

alkuperäiskansojen oikeuksiin. Alkuperäiskansojen, aivan kuten Femucarinapinkin 

maailmankuva törmää talouskehitykseen ja yksityistämiseen perustuvaan 

näkökulmaan. Edellisessä alaluvussa totesin, kuinka mística osoittaa varsinkin andisen 

kulttuurin piirteitä, jossa luonnosta on huolehdittava osana yhteiskunnan harmoniaa. 

Femucarinap puolustaa luonnonvaroja juuri siksi, että heidän mielestään niitä ei pitäisi 

käyttää rikastumiseen rahallisesti vaan osana hyvää elämää. Femucarinapin naisten 

ihanteellinen elämäntapa on buen vivir (Ks. luku 3.2 b)), jossa otetaan huomioon 

luonto osana täysipainoista elämistä, kun taas uusliberalismissa luonto on väline 

taloudelliseen kasvuun88. Femucarinapin edustamien yhteisöjen suhde maahan on siis 

erittäin läheinen ja näin identifioituminen johonkin etniseen ryhmään, esimerkiksi 

ketsuoihin, aymaroihin tai Amazonian kansoihin ja eläminen oman kulttuurin 

                                                             
 

86
 Ayullus viittaa alkuperään perustuvaan ryhmään tai yhteisöön Andeilla (Silverblatt 2005, 38). 

87
 Femucarinapin jäsenet hyväksyvät paremmin termin pueblos originarios, joka tarkoittaa suomeksi 

alkuperäisiä kansoja. Joka tapauksessa vaikutti siltä, että Amazoniasta tulevat kutsuvat itseään paljon 
helpommin indígena -termillä. 
88  Globaalien kapitalististen yhtiöiden näkökulmasta katsottuna yksityisoikeudet omaisuuteen ja 
luonnonvaroihin ovat edellytys talouskasvulle, jolloin sosiaalisista suhteista tulee hyödykkeitä ja 
rahanvaihto korvaa vastavuoroisuuteen perustuvan talouden. Alkuperäiskansojen ja yhtiöiden eri 
näkemykset ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Tämä konflikti aiheuttaa maaseudun ihmisille ja 
alkuperäiskansoille haasteita heidän joutuessa muuttamaan kotiseuduiltaan. (Nash 2005, 19–20.) 
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periaatteiden mukaan voi johtaa ja onkin jo johtanut konflikteihin valtion politiikan 

kanssa.  

Kuten mainitsin luvussa 2.1, Deanin ja Levin mukaan etninen identiteetti ei ole sama 

kuin alkuperäiskansojen identiteetti. Alkuperäiskansasta ei tule etninen ryhmä vain 

siten, että he jakavat ryhmänä yhteisen nimen, uskomukset yhteisistä esi-isistä, 

kulttuurin, kielen tai uskonnon. Ryhmä muodostuu kun nämä yhdessä jaetut 

merkitykset tiedostetaan ja niitä käytetään välineellisesti poliittisen solidaarisuuden 

tunteen luomiseen ja alkuperäiskansojen oikeuksien vaatimiseen politiikassa. (Dean & 

Levi 2003, 4–5.) Femucarinapissa etnisyyttä käytetään välineellisesti 

alkuperäiskansojen oikeuksien puolustukseen. He puhuvat kulttuureistaan osana 

vaatimuksiaan ja arvostavat alkuperäisiä kieliään. Sosiaalisessa liikkeessä toimimisen 

ansiosta Femucarinapin etnisyys on muodostunut osaksi alkuperäiskansojen liikkeiden 

vaatimusten ajamista. Vaikka Femucarinapin jäsenten etnisyys ei perustu suoraan 

heidän yhteiseen alkuperään alueellisesti, kielellisesti tai sukulaissuhteiden kautta, he 

jakavat silti esimerkiksi yhteisen huolen luonnosta. Eriksen myöntää, että etniset 

ryhmät muodostavat yhtenäisyytensä käsityksellänsä yhteisistä esi-isistä ja yhteisestä 

kulttuurista (Eriksen 2002, 34–35). Etniset rajat eivät siksi ole välttämättä 

territoriaalisia vaan sosiaalisia (mts. 39). Femucarinapissa luodaan kuvaa yhteisestä 

kulttuurista, jonka periaatteet ja arvot ovat erilaisia kuin heidän vastustamassaan 

uusliberalismissa ja kapitalismissa.  

Nykyisissä valtioissa etnisyys saattaa luoda perustan konflikteille, joissa on kyse 

varallisuuden jakautumisesta (Hutchinson & Smith 1996, 13).89 Femucarinapin naiset 

eivät halua, että yhteisöjen maita käytetään muiden rikastumiseen samalla kun he itse 

köyhtyvät. Eriksen sanookin, että vähemmistöt, kuten etniset ryhmät ja 

alkuperäiskansat joutuvat suhteuttamaan itsensä enemmistöihin, jotka elävät 

tuotannon ja kulutuksen kapitalistisen systeemin mukaisesti (Eriksen 2002, 140). 

Hänen mukaansa alkuperäiskansojen ja valtion konflikti90 on ensisijaisesti liittynyt 

                                                             
 

89 Vrt. George De Vosin mukaan syynä etnisille konflikteille on taas esimerkiksi se, että etniset ryhmät 
eivät pysy samassa asemassa tai lokerossa yhteiskunnan ryhmittelysysteemissä (De Vos 1995, 16). 
90

 Maristella Svampan mukaan eri alkuperäiskansojen ja maanviljelijöiden liikkeet Latinalaisessa 
Amerikassa kyseenalaistavat valtion yhden kulttuurin mallin eli monokulttuurin ja vastustavat yhteisen 
hyvän eli luonnonvarojen kaupallistamista (Svampa 2009, 38–41). 
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maankäyttöön ja omistusoikeuksiin (Eriksen 2002, 129). Puolustaessaan 

alkuperäiskansojen oikeuksia ja ruokasuvereniteettiä, Femucarinap ajautuu tällaiseen 

konfliktiin, mikä on johtanut vastarintaan. Mainitsin luvussa 3.2 a) ja 3.2 c), että 

tämäntyyppisellä taistelulla on pitkät perinteet. Myös aikaisempi politiikka on 

hyödyntänyt luonnonvaroja ja maaseutua ihmisten elämäntavan kustannuksella. 

(Montoya 1986; de Enchave et al 2009.) 

Etnopoliittiset liikkeet, jollaiseksi myös Femucarinap lukeutuu vaatimuksineen, 

vastustavat alkuperäiskansojen territoriaalisten oikeuksien rikkomista ja puolustavat 

oikeutta päättää omasta elämäntavastaan (Eriksen 2002, 129). Femucarinapin jäsenet 

ovat siis toimijoita tässä kontekstissa. 

6.2 Sukupuolen vaikutus 
 

Luvussa 2.3 kävin läpi feministisen antropologian pääkohtia naisen aseman 

määrittelystä. Kyseenomaiset teoriat auttavat hahmottamaan, mikä lähtökohtainen 

asema tutkimani järjestön naisilla on ja mitkä mahdollisuudet heillä on toimia 

yhteiskunnassa.  

a) Femucarinapin naiset 
 

Naiset eivät ole missään määrin homogeeninen ryhmä. Mooren mukaan ei ole 

olemassa universaalia käsitettä ”nainen” eikä sillä voi koskaan olla universaalia 

merkitystä missään paikassa sellaisenaan (Moore 1990, 188–189). Naiset eivät ole siis 

yksi kategoria, joka on tietynlainen, vaan se on yhtä monimutkainen ihmisten ja 

identiteettien joukko kuin mikä tahansa muukin ryhmä, jota yhdistää yksi ominaisuus. 

Niinpä Femucarinapin toimintaan osallistuvat naiset eivät ole samanlaisia keskenään, 

vaikka heidän sosiaalinen asema ja alkuperäiskansan status saattaa yhdistää heitä 

toisiinsa enemmän kuin muita. He yhdessä erottautuvat muista perulaisista naisista 

etnisyyden ja vaatimustensa takia, mutta jokaisella on myös erilainen kulttuurinen 

tausta. Jäsenyys Femucarinapissa saattaa luoda myös epätasa-arvoisuutta naisten 

välille, toisten kuuluessa järjestöön ja toisten jäädessä ulkopuolelle erilaisista syistä. 

Toisilla saattaa olla enemmän valtaa, koska he ovat mukana Femucarinapissa. Myös 

Femucarinapin sisällä valta jakaantuu eri tavoin, kun osa toimii johtoryhmässä. 
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Mooren mukaan taloudellisen kehityksen mukana tullut koulutus on edistänyt naisten 

asemaa, mutta ei ole niinkään vaikuttanut seksuaaliseen epätasa-arvoon miesten ja 

naisten välillä. Yhteiskunnalliset olosuhteet, todellisuus ja naisiin liitetyt kulttuuriset 

stereotypiat tekevät naisen aseman määrittelyn vaikeaksi. (Moore 1990, 105–106.) 

Siksi näin pienen tutkimuksen avulla on mahdotonta yleistää, millainen naisten tilanne 

on Perussa. Koska naiset puhuvat voimaantumisesta ja kouluttautumisesta, voi olettaa, 

että he eivät ole vahvoja vielä. Olen kuvaillut myös sitä, kuinka tarpeellista heille on 

tietää omista oikeuksista. Aktiivisimmin mukana olevat naiset ovat kohtuullisesti 

koulutettuja mutta se ei vielä riitä, koska he ovat järjestössä oppimassa lisää. Jotain jää 

puuttumaan, koska järjestöä tarvitaan.  

Luvussa 2.3 a) käsittelin sitä, kuinka naisten alistetun aseman on nähty johtuvan naisen 

roolista äitinä. Naiset eivät voi toimia vapaasti, koska heidän roolinsa estää sen 

useimmissa tapauksissa. Femucarinapin naiset eivät suoraan puhu äitiydestä, mutta se 

symbolisoi monia asioita. Esimerkiksi heidän lipussaan lukee ”Nainen, maa, vesi, 

siemen, kunnollinen työ, elämän lähde”. Femucarinapia pidetään äitinä sen jäsenille, 

koska se opettaa ja huolehtii heistä. Naiset itsekin ovat äitejä tai potentiaalisia sellaisia. 

He sanovat tuottavansa siemeniä sekä lasten että uusien jäsenten muodossa. Tämän 

lisäksi he puhuvat siitä, kuinka he naisina tuottavat ruokaa ja ovat näin Perun 

todellinen taloudellinen perusta. He ovat siis myös tässä mielessä elämän lähde. 

Järjestön johtaja Lourdes Huanca vetosi seuraavasti puheessaan lehdistölle ennen 

vesimarssia 7.2.2012: 

”Myös me naispuoliset perulaiset olemme täällä mukana tässä taistelussa, koska vielä 

enemmän meille naisina on suuri kärsimys nähdä, millaisen tulevaisuuden jätämme 

lapsillemme: se on tulevaisuus ilman vettä.” 

Naisten päivänä jaetussa lehtisessä Femucarinap julisti seuraavaa: 

”Mitä olisi ihmisyys ilman meitä, yksinkertaisesti, meillä ei olisi elämän perustaa. (…) 8. 

maaliskuuta (…) merkitsee näin päivämäärää, jolloin tunnustetaan uudelleen naisen merkitys 

tärkeänä yhteiskunnan osana ja perheen tukipilarina, jonka oikeudet ovat yhtäläiset miehen 

kanssa.”  

 Yuval-Davisin ideaa naisten roolista kulttuurin uudelleen tuottamisessa voi näin 

soveltaa Femucarinapiin (ks. luku 2.3 a)). Naiset nähdään myös Femucarinapissa tällä 
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tavoin. Naiset ovat elämän antajina yhteiskunnan ja kulttuurin perusta. Kansallisessa 

kokouksessa järjestön johtaja piti pitkän ja tunteikkaan puheen järjestön päämääristä 

ja missä tilanteessa se nyt on. Hän painotti erityisesti tulevaisuutta, jolloin nuoret 

tulevat johtoon. Kyse ei ole kuitenkaan Femucarinapin jäsenten paineista saada lapsia 

ja kasvattaa ne niin sanotusti ”femuiksi”. Sen sijaan järjestössä on vahva unelma siitä, 

että nuoria tulisi toimintaan enemmän mukaan, jotta he oppisivat tärkeitä asioita ja 

voisivat jakaa tietoa muille nuorille.  

Femucarinap yrittää siis parantaa naisen asemaa hylkäämättä ideaa äitiydestä. Tämä 

oikeuttaa järjestön vaatimukset, koska heidän mukaansa ilman heitä eli naisia ei olisi 

elämää eikä ruokaa. Kuitenkin totesin teorialuvussa, että naisen rooli äitinä rajoittaa 

hänen toimintansa yksityiselle puolelle (Moore 1990, 21; Ortner 1974). Myös Shirley 

Ardenerin mukaan sukupuolten erilainen fysiikka vaikuttaa käsityksiin siitä, mitä tilaa 

naiset ja miehet voivat käyttää (Ardener 1993, 22). Tämä on ristiriidassa sen kanssa, 

että Femucarinap yrittää voimaannuttaa naisia toimimaan poliittisesti yhteiskunnan 

julkisella puolella. Vaikka Femucarinap nostaa esille asemansa äitinä, elämän antajana 

sekä lisääntymisessä että ruoan tuottamisessa, he eivät ajaudu toimimaan yksityisellä 

puolella. Heidän äitiys tarkoittaa samalla koko Perun äitinä olemista, mikä on hyvin 

julkista. Järjestössä he toimivat ja puhuvat julkisissa tiloissa. Tässä on otettava 

huomioon kuitenkin se, että nämä naiset ovat epätyypillisemmästä päästä perulaisia 

maalaisnaisia. He ovat jo aktiivisia, koska he osallistuvat järjestön toimintaan. 

Tapahtumissa he eivät enää liiku kotitalouden puolella, eikä heillä ei ole miehiään ja 

vain harvoin lapsia mukana. He osallistuvat tiloihin, joissa suurin osa on miehiä. 

Mainitsin luvussa 2.3 a), että myös miehet saatetaan sulkea pois joistakin tiloista ja 

heillä voi olla myös rooli yksityisellä puolella (mm. Ardener 1993). Tutkimukseni 

perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että miehet pystyvät toimimaan joka puolella, 

jopa Femucarinapissa. Esimerkiksi CONACAMI:n (ks. luku 4.5) entinen johtaja Mario 

Palacios piti naisille työpajoja Consulta Previasta ja naiset arvostivat hänen 

asiantuntemustaan. 

Näkemäni ja haastattelemani naiset toimivat johtoryhmässä, ovat johtavassa asemassa 

yhteisössään tai juuri integroitumassa järjestöön. Yksi naisista myös sanoi minulle, että 

kaikki, joita näin kenttätyöni aikana, olivat jo kaupunkilaistuneita. Tapahtumien 
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paljoudesta päätellen naisilla ei voi mitenkään olla aikaa enää maataloustöille tai 

kotitöille. Useimmilla on kova halu jatkaa aina vain ylemmäs politiikassa, joko 

järjestössä tai itsenäisesti. He oppivat koko ajan lisää heille tärkeistä asioista 

järjestössä ja ymmärtävät, että vaikuttaakseen näihin teemoihin, heidän on saatava 

enemmän valtaa. Tämä naisten epätyypillisyys johtuu kuitenkin siitä, että heillä on 

ollut mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan.  He eivät ole niin alistettuja kuin 

mitä perinteisessä feministisessä antropologiassa oletetaan, vaan he toimivat 

yksityisen ja julkisen tilan välillä.  

Mooren mukaan naisten ja valtion suhdetta analysoitaessa on tutkittava sitä, onko 

naisilla mahdollisuuksia päästä valtion muodolliseen järjestelmään mukaan ja sen 

varallisuudesta osalliseksi. On myös otettava huomioon naisten omat strategiat 

puolustaa, suojella ja edistää asemaansa. (Moore 1990, 135.) Femucarinapin naiset 

puhuvat itse hyvin sekavasti siitä, mikä heitä estää. Se voi olla valtio, hallitus, politiikka 

tai valtaapitävät. Kaikki nämä tarkoittavat oikeastaan samaa asiaa eli poliittista valtaa, 

joka ilmenee ja henkilöityy hallituksessa. Poliittinen valta vaikuttaa naisten sosiaaliseen 

asemaan erilaisten käytäntöjen kautta ja määrittää, kuinka paljon naiset voivat 

kontrolloida omaa elämäänsä. Se vaikuttaa naisten sosiaaliseen asemaan erilaisten 

taloudellisten, poliittisten ja oikeudellisten käytäntöjen kautta.  Nämä käytännöt 

määrittävät, kuinka paljon naiset voivat kontrolloida omaa elämäänsä eli kuinka paljon 

heillä on valtaa. Politiikka perustuu yhteiskunnassa vallitseviin oletuksiin ja ideologiaan 

naisen roolista, perheestä sekä naisten ja miesten suhteista. (Moore 1990, 128–129.) 

Mainitsin luvussa 3.3, kuinka maaseudun naisten elämää on määrittänyt köyhyys, 

koulutuksen puute ja väkivalta. Boestenin mukaan Perun politiikka ei juuri tule vastaan 

maaseudun naisia esimerkiksi väkivaltatilanteissa, koska politiikassa priorisoidaan 

perheen rakennetta naisten oikeuksien kustannuksella (Boesten 2010, 134). Tähän 

liittyy myös se, kuinka 1990-luvulla Perussa naiset nähtiin pyhinä äiteinä ja hoivaajina. 

Heidät määriteltiin suhteessa muihin ihmisiin, eikä heidän omien oikeuksiensa kautta 

(Boesten 2010, 37–38). Valtio rajoitti naisten toimijuutta pitämällä naisia vain köyhinä 

äiteinä, eikä tasa-arvoisina ja täysivaltaisina Perun kansalaisina (mts. 73). Tilanne ei 

vaikuta juuri muuttuneet. Naiset kertoivat, että valtion politiikka rajoittaa heitä. Naisen 

rooli ja miesten ja naisten suhteet määritellään siis eri tavalla, kuin naiset ne näkevät. 



84 
 

Machismoa on paljon (ks. luku 7.1). Nämä epäkohdat ja naisten oikeuksien 

puuttuminen ovat lähtökohta naisten toimijuudelle. 

Sandra Barnesin mukaan erot sukupuolten välillä vallankäytössä johtuvat 

mahdollisuuksista, joita naisilla ja miehillä on yhteiskunnassa. Hänen mukaansa naiset 

ovat yleensä riippuvaisia muista taloudellisesti ja heillä on siksi vaikeuksia olla 

itsenäisiä. (Barnes 1990, 256–257.) Jos naisista tulee taloudellisesti itsenäisiä ja he 

saavuttavat turvallisuuden tilan, he voivat siirtyä julkiselle puolelle yhteiskunnassa 

(Barnes 1990, 277). Femucarinap ajaa takaa taloudellista autonomiaa 

ruokasuvereniteetin vaatimuksen muodossa. Jos naisten ruokaturva paranee, he 

voisivat Barnesia mukaillen parantaa myös muita mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa 

toimimalla enemmän julkisella puolella. Valtaa naisille toisi myös maanomistus. 

Mielenkiintoista on, etteivät he maininneet sitä, omistavatko he maata itse, vaikka he 

sitä niin kovasti puolustivat. Deeren ja Leónin mukaan naisten mahdollisuus omistaa 

maata ei välttämättä paranna merkittävästi kotitalouden taloudellista tilannetta, 

mutta se voi olla silti tärkeä asia ruokaturvan takaamiseen. Silloin he voivat kohdata 

helpommin perustarpeensa ja estää itseään vajoamasta täydelliseen köyhyyteen.  

(Deere & León 2001, 16.)  Ruokasuvereniteetin takaaminen on yksi naisten keinosta 

puolustaa itseään ja elämäntapaansa ja lisätä sukupuolena valtaa.  

b) Järjestössä voimaantuminen  
 

Cubittin ja Greensladen mukaan raja yksityisen ja julkisen välillä on häilyvä naisten 

toimiessa kollektiivisesti, sillä silloin naisten eristyneisyys vähenee. Siksi sekä yksityinen 

että julkinen puoli tulisi nähdä yhtä aikaa tutkittaessa naisten liikkeitä. (Cubitt & 

Greenslade 1997, 53.) Kuten mainitsin, Femucarinapin naiset toimivat julkisella ja 

kulttuurisella puolella ja näin ollen heillä ei ole niin alistettu asema, vaikka he 

tukeutuvat osittain rooliinsa äitinä. Äitiys ei kuitenkaan rajoitu vain omiin lapsiin vaan 

myös julkiselle puolelle. Naisten toimijuus ei siis ole niin rajoitettua heidän toimiessaan 

järjestössä.   

Virginia Vargas (2008) luokittelee perulaiset naisten liikkeet kolmeen pääsuuntaukseen: 

feministiseen, kansanomaiseen ja poliittiseen. Feministisessä määritellään 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvaa naisia alistavaa rakennetta ja pyritään 
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vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitsevaan seksismiin. Kansanomaisessa 

suuntauksessa 91  mukana toimivat naiset yrittävät tyydyttää kollektiivisilla 

voimanponnistuksilla tarpeita, jotka johtuvat heidän perinteisestä roolistaan naisena ja 

äitinä. Viimeinen suuntaus nousee perinteisistä poliittisista tiloista. Tässä liikkeessä 

naiset yrittävät muuttaa perinteisiä tiloja ja avata uusia saavuttaakseen 

mahdollisimman suuren osallistumisen ja päätäntävallan itselleen paikallisella ja 

kansallisella tasolla. (Vargas 2008, 35–36.) Tähän kategoriaan kuuluu myös 

Femucarinap, sillä se puolustaa naisten oikeuksia yrittämällä saada itselleen lisää tilaa 

poliittisella kentällä (ks. luku 5.3). Kuten Femucarinapissa, tämän kategorian liikkeessä 

taistellaan naisten oikeuksien sekä muodollisen että julkisemman tunnustamisen 

puolesta.  Osallistumisen vahvistuminen on tärkeää Femucarinapin naisille. Järjestö ei 

perustu pelkästään naisten rooliin yhteiskunnassa eikä koe olevansa feministinen.92 

Järjestössä ei tuoda pelkästään esiin jo olemassa olevia äidin ja hoivaajan rooleja, vaan 

se osallistuu aktiivisesti poliittisiin tapahtumiin.  

Vargasin mukaan Perun naisten liikkeet ovat tiloja, joissa naiset löytävät itsestään eri 

tavan olla naisia, jolloin he rakentavat perustan uusille identiteeteille. Femucarinap on 

paikka, jossa naiset oppivat arvostamaan itseään naisena ja näkevät paikkansa 

yhteiskunnassa selvemmin. Vargasin mukaan liikkeissä opitaan alistuneisuuden 

moniulotteisuutta ja muotoja, joilla voi vastustaa sitä. Liikkeissä, kuten 

Femucarinapissa opitaan, ettei tarvitse olla alistettu. (Vargas 2008, 37.) Albertin 

mukaan naiset loivat organisaatioista paikkoja, joissa he voivat toteuttaa aktiviteetteja 

sekä puhua ja vertailla kokemuksiaan samojen ongelmien kanssa eläneiden naisten 

kanssa. Samalla he huomasivat piilossa olleen potentiaalinsa ja alkoivat arvostaa 

itseään naisina. (Alberti 2007, 732.) Femucarinapissa tätä tehdään myös tietoisesti, 

jotta naiset oppisivat myös toisiltaan ja niiltä, jotka jo ovat rohkeampia ja vahvempia 

                                                             
 

91
 Tähän toiseen ryhmään kuuluvat Boestenin (2010) käsittelemät naisten komiteat, esimerkiksi vaso de 

leche, koska niiden rooli on mm. tehdä ruokaa ja antaa sitä muille (ks. luku 3.4). 
92

 Molyneuxin mukaan Latinalaisessa Amerikassa klassinen feminismi on yhdistetty tasa-arvoisuuteen ja 
sukupuolten eriarvoisuuden vähentämiseen. Kuitenkin voidaan erottaa kaksi kriittistä kantaa naisten 
liikkeissä: toiset yrittävät minimoida sukupuolten välisiä eroavaisuuksia ja toiset taas puhuvat naisten 
aseman parantamisesta yhteiskunnassa arvostamalla sukupuolten välisiä eroavaisuuksia. (Molyneux 
1998, 237.) Femucarinap haluaa minimoida eroavaisuudet ainakin siinä mielessä, että naiset saisivat 
samat oikeudet kuin miehet. 
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toimijoita. Nashin mukaan osallistumalla jo alkuperäiskansojen liikkeeseen naiset 

ymmärtävät haluavansa olla itsenäisiä. Se tarkoittaa yleensä sitä, että naiset pystyvät 

kontrolloimaan kehoaan lisääntymiseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. He 

pystyvät myös toimimaan yhteiskunnan julkisella puolella eli kodin ulkopuolella. (Nash 

2005, 7.) Lourdesin mukaan tämä ei kuitenkaan olisi oikeasti mahdollista miesten 

hallitsemissa liikkeissä. Totta on kuitenkin se, että Femucarinapissa oleminen on 

vahvistanut naisia Nashin kuvailemissa asioissa. He toimivat julkisella puolella 

järjestöön osallistumisen kautta ja oppivat arvostamaan kehoaan. Tätä puolta 

opetettiin esimerkiksi terveystyöpajassa. Samalla he vahvistavat naisia arvostamaan ja 

oppimaan yhteisöjensä käytäntöjä. Deanin (2003) ja Simonian (2005) mukaan (ks. luku 

2.3 c)) alkuperäiskansojen liikkeet ovat saattaneet epäonnistua naisten oikeuksien 

puolustamisessa ja sukupuolten välisen epätasa-arvoisuuden huomioon ottamisessa. 

Femucarinap kuitenkin onnistuu osittain yhdistämään sekä naisten että 

alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamisen. 

Tärkeä käsite missä tahansa keskustelussa naisten liikkeistä on autonomia. Vain silloin 

kun naiset saavuttavat henkilökohtaisen autonomian, otetaan ensimmäinen askel 

kollektiivisen autonomian tunteen suuntaan. Se tarkoittaa halua ja kykyä puolustaa 

naisten keskinäisiä intressejä ja naisten vaatimusten pitämistä ensisijaisina. (Vargas 

2008, 79–80.) Femucarinapin naisilla on itsellä oltava ensin rohkeutta tarpeeksi ennen 

kuin he pystyvät liittymään järjestöön. Heidän on päästävä kotinsa ulkopuolelle ja 

osallistuttava itsenäisesti järjestöön. Vargasin mukaan naiset osallistuvat liikkeeseen 

niistä olosuhteista, joissa he naisena ja alistettuna sukupuolena elävät (Vargas 2008, 

38).  Järjestöön osallistumiseen naiset ovat saaneet kimmokkeen omasta elämästään, 

kun he ovat kuulleet asioista, jotka koskettavat heitä, esimerkiksi lisääntymisoikeudet. 

Toisaalta naisten toimijuus on jo vahvempaa järjestöön tullessa kuin sellaisilla, jotka 

eivät liity järjestöön. 

Esittelin luvussa 2.3 c) eriävän näkemyksen naisten järjestön suhteesta naisten 

autonomiaan.  Molyneuxin mukaan naisten intressejä ei voi määritellä järjestöstä käsin, 

koska järjestön autonomia ei takaa, että se on ensisijainen väline naisten intressien 

ilmaisuun tai että se on vapaa auktoriteeteista sisäisesti tai ulkoisesti. Autonominen 

järjestö ei myöskään aina johda naisten voimaantumiseen. (Molyneux 1998, 227–228.) 
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Femucarinap on autonominen siinä mielessä, että se on pelkästään naisten järjestö. 

Miesten valta ei suoraan ulotu Femucarinapiin. Toisaalta sillä on niin paljon 

yhteistyöjärjestöjä, että ne vaikuttavat voimakkaastikin Femucarinapin päämääriin (ks. 

luku 4.3 Vía Campesinan vaikutuksesta). Femucarinap autonomisena naisten järjestönä 

on saanut naiset monista asioista tietoiseksi ja toimimaan julkisella puolella. 

Femucarinapilla on muodollinen organisaatiojärjestelmä kunnossa mutta kitkaa 

aiheuttaa naisten eri asema järjestössä ja se, että johtajalla on niin paljon valtaa. Tämä 

saattaa rajoittaa joidenkin naisten omaa toimijuutta järjestön sisällä eikä johda 

kaikkien intressien esille tuomiseen. Siksi Molyneuxin kommentti siitä, että järjestö ei 

johtaisi välttämättä naisten voimaantumiseen, pitää tässä tapauksessa paikkansa. 

Virginia Vargas toteaa, että mitä pidemmälle yksilöllinen ja kollektiivinen autonomian 

prosessi kehittyy ja etenee, sitä enemmän naiset tarkentavat ja priorisoivat 

intressejään, tuntiessaan olonsa turvalliseksi (Vargas 2008, 269). Femucarinapin 

intresseistä eli ympäristön, yhteisöjen ja naisten hyvinvointia koskevista asioista joku 

aina välillä priorisoituu riippuen myös yhteiskunnan tapahtumista. Kantavana teemana 

on kuitenkin voimaantuminen, sillä naisilla on lähtökohtaisesti ilman järjestöä huono 

asema. Naisten puolustama ruokasuvereniteetti toteutuessaan lisäisi heidän 

autonomiaansa ja näin ollen voimaannuttaisi heitä. Luvussa 2.3 a) esittelin Nikki 

Crasken (2003) näkemyksen naisten voimaantumiseen vaikuttavista asioista. Hänen 

mukaansa naisille itsensä ilmaiseminen on keskeinen osa voimaantumisen prosessia. 

Femucarinapissa tuotiin myös Crasken huomio esille siitä, kuinka voimaantumista on 

puhua julkisesti. Femucarinapin naiset eivät ole voineet tai halunneet puhua julkisilla 

areenoilla, kuten järjestöjen kokouksissa, sillä ne ovat yleensä olleet miesten hallussa. 

Voimaantumista on myös sen ymmärtäminen, mitkä kaikki asiat estävät naisten 

autonomiaa ja valintojen tekemistä.  (Craske 2003, 67–69.) Näitä asioita pidetään 

Femucarinapin tehtävinä. 

Osallistuminen pelkästään sosiaaliseen liikkeeseen ei välttämättä muuta perinteisiä 

sukupuolirooleja, jos johdossa on mies. Muutos naisten osallistumiselle sosiaalisissa 

liikkeissä tapahtuu vain silloin kun naiset luovat tilan itselleen, jossa he voivat ilmaista 

itseään ja ongelmiaan naisina. (Cubitt & Greenslade 1997, 57.) Femucarinap 

perustettiin juuri sen takia, että naiset eivät saaneet osallistua yhtä paljon miesten ja 
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naisten yhteisessä järjestössä kuin miehet. Nyt järjestöä määrittää vain ja ainoastaan 

naisten osallistuminen ja naisten näkökulma heidän määrittelemiin intresseihin. 

Boestenin mukaan miehille naisten järjestöt ovat muuttuvien sukupuolisuhteiden 

ruumiillistuma. Järjestöissä naiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan, pitämään 

puheita, puolustamaan itseään ja neuvottelemaan poliittisesti. (Boesten 2010, 134.) 

Järjestöjen strategiat laajentavat naisten toimijuutta, vaikka naiset olisivatkin yhtä 

autoritaarisia toiminnassaan kuin miehet (mts. 152).  Siksi voi sanoa, että 

osallistuminen Femucarinapiin voimaannuttaa jonkin verran naisia ja lisää siten heidän 

toimijuuttaan, sillä muita keinoja ei ole valtion jättäessä naisten oikeudet huomiotta. 

Silti voimaantuminen järjestössä ei takaa, että nainen olisi vahvempi toimija ilman 

järjestöä. 

6.3 Me ”femut” 
 

Femucarinapissa vallitsee vahva me-henki, sillä he pitävät itseään yhtenäisenä 

porukkana, toimivat yhdessä ja myös puhuvat itsestään me-muodossa. Organisaatio on 

kuin yksi iso toimiva kollektiivi, jossa jäsenistä puhutaan ”femuina”, ”femulapsina” ja 

Femucarinapista Pachamamana eli Äiti maana. Käsittelin luvussa 2.2 b) kollektiivista 

identiteettiä. David Snow’n mukaan kollektiivinen identiteetti perustuu siihen, että 

ihmiset kokevat olevansa yhtä. Tämä perustuu todellisiin tai kuviteltuihin 

ominaisuuksiin ja kokemuksiin niiden keskuudessa, jotka jakavat kollektiivisuuden 

tunteen. Tunne ”meistä” vastaa tunnetta ”kollektiivisesta toimijuudesta”. Tällainen 

tunne kutsuu yhteiseen toimintaan. (Snow 2001, 3.) Kaikkien uusien jäsenien on 

omaksuttava ”femujen” ajatusmaailma ja ymmärrettävä, kuinka tärkeää on puolustaa 

Femucarinapin päämääriä. Kaikki asiat on tehtävä yhdessä, kukaan ei esimerkiksi 

lähtenyt yksin tapahtumaan, ellei ollut johtaja.  Femucarinapissa erottaudutaan muista 

tapahtumissa omalla lipulla, etnisyyden ja naiseuden esiintuomisella ja místican 

tekemisellä. Mística on Femucarinapin oma rituaali ja siinä kiteytyy järjestön ajamat 

arvot. Kuten Lourdes sanoi, mística on järjestön henki. Naiset opettelevat rakentamaan 

rituaalin ja se tehdään aina yhdessä. Se myös ilmaisee naisten luomaa kollektiivista 

identiteettiä symbolien avulla. Siksi Femucarinapin toiminnassa olennaista on 

kollektiivinen identiteetti, joka saa naiset toimimaan yhdessä. 
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”Kun olemme organisoituneena, voimme saavuttaa päämäärämme, kun taas joku menee yksin 

kaupungintalolle, otetaanko meidät huomioon? Mutta kun menemme ryhmänä ja ehdotusten 

kanssa, meitä kuunnellaan. Ja kun meitä ei haluta kuunnella, jäämme ovelle.” (Lourdes Huanca, 

puhe Carabayllosissa, Limassa 26.2.2012.) 

Kollektiiviseen identiteettiin liittyy kollektiivinen toimijuus, kun jaetut kokemukset 

motivoivat ihmisiä ja johtavat tunteeseen siitä, että yhdessä toimimalla saadaan jotain 

aikaan (Snow 2001, 4). Femucarinapin toiminta on siis kollektiivista toimijuutta. 

Yhdessä toimiminen tuo myös turvaa naisille. Femucarinapin naisia yhdistää 

samankaltaiset huonot kokemukset, jotka motivoivat naisia toimimaan (ks. luvut 7.3 ja 

7.4). 

Naiset tulevat erilaisista yhteisöistä, heillä saattaa olla hyvinkin erilainen 

koulutustausta ja perhetilanne ja naiset ovat eri-ikäisiä. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, 

minkälainen identiteetti heillä on. Toisaalta määrittelemäni lähtökohdat naisten ja 

alkuperäiskansojen asemalle yhdistävät naisia. Kollektiivinen identiteetti rakentuu 

vähitellen niistä aineksista, joita jokainen nainen järjestöön on tuonut ja mitä 

yhteiskunnassa on tapahtunut. Se muodostuu sukupuolesta, rakenteesta ja 

kollektiivisesta toiminnasta. Esimerkiksi naisten liikkeissä identiteettiä naiseudesta 

vahvistetaan ja laajennetaan93. Näin se toimii kimmokkeena naisten kollektiiviseen 

toimintaan osallistumiselle. (Snow 2001 7-10.) Toimimalla Femucarinapissa yhdessä 

naisten puolesta vahvistetaan tätä yhtenäisyyden tunnetta. 

Kollektiivinen identiteetti ilmaantuu yleensä sosiokulttuurisissa muutoksissa, 

sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa syrjäytymisessä, poliittisessa 

luhistumisessa ja sen jälkeisessä uudelleen synnyssä (Snow 2001, 5). Femucarinapin 

naiset elävät muutosten aikaa, esimerkiksi heidän lapsensa muuttavat kaupunkiin ja 

heidän elämäntapaansa vaikutetaan yhä voimakkaammin. Kollektiivisesti toimiminen 

auttaa ainakin kestämään paremmin näitä muutoksia ja antaa tunteen siitä, että 

asioille tehdään jotain.  

                                                             
 

93
 Vargasin mukaan eri naisten liikkeet Perussa ovat konkreettisia fyysisiä ja symbolisia tiloja, joissa 

naiset yksilöinä voivat ilmaista itseään kollektiivisesti. Ne antavat naisille mahdollisuuden erojen 
tekemiseen sitä mukaan, kun he tuottavat tietoisuuden omasta sukupuolestaan. (Vargas 2008, 39.) 
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Toimijuus alkuperäiskansan että sukupuolen edustajana yhdistyy kollektiivisessa 

identiteetissä. Etnisyydellä ilmaistaan muista erottautumisen tuloksena syntynyttä ”me” 

-tunnetta. Monet osallistuvat Femucarinapiin juuri sen takia, että se on naisten järjestö 

mutta ajaa myös maaseudun asioita. Vahva kollektiivinen identiteetti syntyy silloin kun 

on selkeät rajat, jotka muodostetaan ”meidän” ja ”heidän” välille, ja kun vallitsee 

tunne ryhmien erilaisuudesta (Snow 2001, 10). Rajat muodostuvat Femucarinapin ja 

valtion välille. Toisaalta Femucarinap tekee eron myös muihin alkuperäiskansojen 

järjestöihin. 

Stephenin mukaan poliittisen organisoitumisen on näytettävä muille sen ulkopuolella 

oleville, että organisoituvia ihmisiä yhdistää tietynlainen samanlaisuus (Stephen 2005, 

66). Tarve tällaiselle kollektiiviselle toimijuudelle ja identiteetille on syntynyt tietyissä 

sosiaalisissa, poliittisissa ja kulttuurisissa olosuhteissa, jotka Perussa tällä hetkellä 

vallitsevat. Femucarinapissa myös käytetään vain yhtä kieltä, espanjaa, kun on kyse 

tapahtumista. Tämä ei välttämättä luo itsessään kollektiivista identiteettiä mutta 

yhtenäistää käytäntöjä ja ryhmää. Myös esimerkiksi Consulta Previassa 

Femucarinapilla tuli olla yhtenäinen mielipide lakiin. 

Sosiaalinen liike edellyttää kollektiivista identiteettiä, joka Femucarinapissa tulee esille. 

Escobarin mukaan sosiaalisessa liikkeessä toimivien on rakennettava kollektiivista 

identiteettiä merkitysten antamisen kautta. Sen onnistuminen riippuu havaituista 

yhteisistä kiinnostuksen kohteista, jotka ovat esimerkiksi diskursiiviset järjestön 

päämäärät. Escobar lisää, ettei liikkeessä ole etuoikeutettua poliittista toimijaa. Sen 

sijaan Femucarinapissa johtajan asema on kiistaton, vaikka he toimivatkin kaikki aina 

yhdessä. Johtaja velvoittaa varsinkin johtohenkilöiden osallistumista järjestön 

toimintaan koko ajan, koska Femucarinap on myös poliittinen järjestö. Keskeistä onkin 

se, kuinka kaikki toimijat määrittelevät omat positionsa suhteessa liikkeeseen, 

ympäristöön ja muihin liikkeisiin.  Tästä syystä Femucarinapin jäsenten on 

kamppailtava omasta tilastaan ja identiteetistään Escobarin määrittelyn mukaisesti. 

(Escobar 1992, 78–79.)  Femucarinapissa kollektiivinen identiteetti rakentuu näin 

konstruktivistisen näkökulman mukaisesti, kun identiteettiä määritellään ja 

muodostetaan jatkuvasti uudelleen. Identiteetti muodostuu biologisista 

ominaisuuksista kuten sukupuolesta sekä sosiaalisesta rakenteesta ja kollektiivisesta 
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toiminnasta.  (Snow 2001, 6-7, ks. luku 2.2 b).) Femucarinapin kollektiivinen 

identiteetti naisina ja järjestönä saa heidät toimimaan yhteisen asian hyväksi ja 

vahvistamaan heidän toimijuuttaan. 

Perussa luodaan myös kuvaa perulaisista ja perulaisuudesta ”kuviteltujen yhteisöjen” 

mukaisesti (Anderson 2007, ks. 2.2b)), vaikka kansa on hyvin moninainen. Siksi 

Femucarinapin naiset pitävät itseään myös perulaisina. He puhuvat ”meidän maasta”, 

rakentavat ja haluavat parempaa Perua ja puhuvat ongelmistaan, joita heillä Perussa 

on. Näin sanovat Evelyn ja María: 

“Täällä minun maassani, täällä Perussa, sanoisin, että kansallisella tasolla on aika paljon 

syrjintää, epätasa-arvoisuutta, informaation ja koulutuksen puutetta.” (Evelyn) 

”Peru on heikko? Ei, me kansalaiset olemme heikkoja, meille syötetään ideoita.” (María 

Villaverde) 

Peru määrittelee naisten todellisuutta monin rajoituksin ja samalla he ovat itsekin 

perulaisia. He mieltävät Stuart Hallin määritelmän mukaan itsensä osaksi perulaista 

kulttuurista identiteettiä. (Hall 1999, 52.) Heidän ajamansa asiat ovat tärkeitä heille 

itselleen kollektiivina, mutta he samalla pitävät niitä tärkeinä koko Perulle ja 

perulaisille, vaikka heitä enimmäkseen syrjitään maassa. Femucarinap julisti 

toukokuussa seuraavasti: 

“Oikeudenmukaisempaa, veljellisempää ja solidaarisempaa maata rakennettaessa, järjestettiin 

marssi veden ja Pachamaman puolustamiseksi. Se kutsui ihmiset koolle, inspiroi sekä yhdisti 

meitä. Muistakaamme, että tämä taistelu elämän ja veden puolesta, ei kuulu vain teille, vaan 

se on kaikkien perulaisten taistelu.” (Femucarinap Facebook 26.5.2012.) 

Esimerkki toistaa samaa diskurssia, mitä olen esitellyt työssäni. Vaikka naiset 

vastustavat monia asioita Perun politiikassa, he vastustavat parantaakseen asioita 

Perussa, ei vain omissa yhteisöissään. Järjestön puheista kuitenkin nousee vahva 

vastarinta valtion päättäjiä kohtaan, joka on ominaista myös pelkästään 

alkuperäiskansojen asioita ajaville liikkeille. Femucarinap ei ole vain järjestö, jolla on 

vahva kollektiivinen identiteetti, vaan se samaistuu osittain kansakuntaan, jonka 

jäseniksi Femucarinapiin osallistujat ovat syntyneet.  
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7. Toimijuuden rakenteet 
 

Edellisessä luvussa analysoin Femucarinapin naisten taustoja ja yksilöllistä ja 

kollektiivista toimijuutta. Tämän ymmärtäminen on tärkeää, sillä Ortnerin mukaan 

toimijuutta tutkittaessa on huomattava millä tavalla subjekti on osa sosiaalisia ja 

kulttuurisia verkostoja (Ortner 1996, 12). Tässä luvussa käsittelen rakenteita naisten 

toimijuudelle ja sitä, miten naisten toimijuus niissä muodostuu. 

7.1 Esteenä machismo 
 

“Vielä on olemassa tiettyjä rajoituksia naisille siinä, voivatko he toimia vastuutehtävissä. 

Samasta syystä ihmiset myös pitävät Femucarinapista, sillä siellä voi tuntea olevansa 

arvostettu ja siellä kunnioitetaan meidän oikeuksiamme.” (Elsa) 

Kommentti oli vastaus kysymykseeni siitä, miten kulttuurisihteerinä toimiva Elsa näkee 

naisten aseman. Taustalla on jotain, joka estää naisten vapaan toiminnan. Monien 

puheista päätellen tuo este on machismo.  

Machismo muokkaa sukupuolten välisiä suhteita ja liittyy kysymyksiin sukupuolen 

asemasta ja vallasta yhteiskunnassa. Matthew Gutmannin mukaan machismo voi 

tarkoittaa montaa asiaa riippuen määrittelijästä (Gutmann 2007, 223).  Kaikki naiset, 

jotka mainitsivat machismon, tiesivät mitä se heille itselleen tarkoittaa mutta sanaa 

käytettiin monessa yhteydessä ja termi myös vaihteli, esimerkiksi käytettiin sanoja 

macho, machista, machona, machismo. Osa määritteli myös naiset machoiksi. 

Gutmannin mukaan määrittelyiden monimuotoisuus liittyy ”ristiriitaiseen 

tietoisuuteen”. Se tarkoittaa sitä, että naiset ja miehet ovat tietoisia vallitsevista 

sukupuolistereotypioista, ja ne myös vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä. (Mts. 14–

15.) Femucarinap vastustaa machismoa eli käsitykset siitä vaikuttivat heidän 

toimintaansa ulkoisesti hyvin vahvasti. Naisten oikeuksien puolustaminen ja väkivallan 

vastustus pohjautuu tälle rakenteelle.  

”Olemme aina tällä machismon maalla, se hallitsee vielä, siksi haluamme, että Peru ja naiset… 

Meidän on ohjattava ja vahvistettava jokaista heistä, jotta he arvostavat itseään naisena. Niin 

voimme päästä eteenpäin, sillä monet naiset eivät halua edes puhua, sanovat, että mitä 

aviomies tai perhe sanoisi. He eivät voi mennä ulos ennen kuin siihen annetaan lupa, koska 

heillä ei ole rahaa lähteä, mutta jos aviomies antaa (rahaa), hän lähtee, jos ei niin ei. Eli ollaan 
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riippuvaisia omista aviopuolisoista. Kuitenkin monet meistä ovat onnistuneet lähtemään, 

olemme taistelukentällä, se ei ole helppoa, sillä sota on ensin meidän kodeissamme, lasten, 

aviopuolison ja perheen kanssa. Jos lähdemme ulos usein, käymme usein jossain, he tenttaavat 

meitä mutta meillä on jo meidän sydämemme ja mielemme toiminnassa mukana.” (Rosa Ojeda) 

Mooren mukaan naisilla voi olla merkittävä poliittinen rooli vapaaehtoisten 

yhdistysten johtamisessa mutta heidän mahdollisuus pyörittää yhdistystä riippuu 

monesti heidän kyvystään neuvotella tästä aviomiehensä kanssa ja saada häneltä lupa 

siihen (Moore 1990, 169). Rosan kommentin mukaan tämä todella on ongelma. 

Gutmannin mukaan machismolla on ideologinen asema ja sillä määritetään miehuutta, 

jolloin samalla määrittyy naiseus (Gutmann 2007, ks. Luku 2.3 b)). Machismo tarkoittaa 

tutustumilleni ihmisille myös naisten huonoa kohtelua ja sukupuolten epätasa-

arvoisuutta. Machismo linkittyy miehen vartaloon. Sekä miesten tekemät naisten 

valloitukset että hyväksikäyttävä miesten fyysisyys on monille naisille ja miehille 

machismon ydin. (Mts. 236–237.) Femucarinapin päämääränä on taata yhtäläiset 

oikeudet sukupuolten välillä (ks. luku 4.2), antaa naisille tietoa omista oikeuksistaan ja 

näin vähentää machismon vaikutusta. Naisten on opittava puolustamaan itseään ja 

sanomaan ”ei” (ks. lainaus luku 5.1). Machismolla viitataan kodin piirissä olevaan 

asenteeseen, sillä naisen toiminta kodin ulkopuolella näyttäytyy miehelle epäilyttävänä 

ja nainen pidetään mieluummin kontrollissa ja kotona. Machismo voi näin tarkoittaa 

strategiaa, jonka takia nainen ei opi mitään, koska oppiminen olisi ristiriidassa 

dominoinnin ja machismon logiikan kanssa.  

“Olemme kärsineet totaalisesta machismon prosessista, minkä se jumala, joka on olemassa, on 

suunnitellut ja siksi tämä jumala on machista ja sanoo meille, että meidän naisten on oltava 

kotona, meidän on siedettävä kaikki, mitä aviomies sanoo ja meillä ei ole oikeutta estää sitä. 

Jotakuinkin noin. Sen johdosta me olemme melkein 80 prosenttia täällä naisista machista, 

joten ei se ole sitä että meitä kutsutaan feministeiksi vaan yritämme, että naisilla olisi 

yhtäläiset oikeudet miesten kanssa (…)”(Evelyn) 

Lancaster sanoo, kuinka machismo tuotetaan yhä uudelleen yhteiskunnassa 

esimerkiksi sukupuolen määrittelyiden ja miesten välisten suhteiden kautta, jolloin 

nainen jää vain välikädeksi koko prosessille (Lancaster 1992, 236–237). Tässä 

rakenteessa naisen on vaikea muuttaa vallitsevaa hegemoniaa ja saada todellista 

kulttuurista valtaa. Femucarinapin taistelun voi siis nähdä vasta alkuna koko 
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sosiaalisten suhteiden järjestelmän muuttamiselle. Kuitenkin nämä naiset tulevat 

osaksi kulttuurista, jossa machismoa ei pitäisi olla. Andista maailmankuvaa on pidetty 

tasa-arvoisena rakenteena (mm. Skar 1993, ks. luku 3.2 b)). Femucarinapin naiset 

vertasivatkin machismoa andiseen maailmankuvaan. Sen mukaan nainen ja mies 

täydentävät toisiaan ja elävät harmoniassa keskenään niin kuin kaikki muukin 

maailmassa. Machismo on vastakohta tälle näkemykselle, sillä harmonia ei enää 

toteudu, jos mies kohtelee naista epäoikeudenmukaisesti. Silloin ei ole olemassa 

yhtäläisiä oikeuksia ja pariskunta on keskenään epätasa-arvoinen. Evelyn määrittelee 

Andien maailmankatsomusta niin, että nainen ei voi elää ilman miestä eikä mies 

vaimoaan, sillä samalla tavalla ihminen tarvitsee vasenta ja oikeaa kättä. 56-vuotiaan 

Edgarin mukaan machismo rikkoo näkemyksen dualismista ja harmoniasta: 

“Machismo on muoto, joka jakaa segmentteihin vastavuoroisen suhteen eli (..) duaalisen 

instituution.” 

Kun kysyin, mitä hän ajatteli naisjärjestöistä, hän vastasi naisten olevan itse machoja 

käsitellessään pelkästään naisten ongelmia naisten järjestössä. Saman tien hän voisi 

itse käsitellä vain miesten ongelmia. 

“Miehen ja naisen on ymmärrettävä roolinsa elämässä, joka perustuu andiseen 

maailmankatsomukseen, joka liittyy suhteisiin. Andinen maailmankatsomus määrittelee 

identiteetin ja identiteetti ei ole vain yksi asia, yksi normi tai instituutio, vaan se on yhtä kuin 

kehityksen sosiaaliset suhteet, ennen kaikkea perheen kehityksen.”  

Hän jatkaa vielä siitä, kuinka naista ei voi erottaa muusta ympäröivästä maailmasta: 

”Puhumme naisen identiteetistä, mutta se on jotain jaettua, se ei enää pidä paikkaansa. “Minä” 

tarkoittaa “minua”, mutta naisen identiteetti ei ole pelkästään suhteessa miesten 

identiteetteihin vaan kaikkeen mikä periytyy luonnosta,  lähtien ajattelusta ja 

käyttäytymisestä.” 

Tämä muistuttaa sitä, mitä Laurie ja Calla sanovat andisesta kulttuurista. Heidän 

mukaansa se vastustaa modernisaatiota ja torjuu sukupuolen määrittelyn. Käsitteenä 

sukupuoli muodostaa imperialistisen asetelman, joka jakaa yhteisöjä ja rapauttaa sen, 

mitä andisessa kulttuurissa vielä on. ”Andinistat” siis torjuvat keskustelun kehityksestä 

ja sen toteuttamisen ja näkevät sukupuoli -käsitteen sellaisten ihmisten asettamana, 

jotka suunnittelevat kehitystä länsimaista käsin. Tällaiset näkemykset sukupuoleen ja 
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kehitykseen yksinkertaistavat suhteita ja identiteettejä, koska andisen 

maailmankatsomuksen mukaan ne ovat ainutlaatuisia, ja harmonisoivat ja täydentävät 

toisiaan. (Laurie & Calla 2008, 23.)  

Lainaamani henkilöt (Rosa, Evelyn ja Edgar) ovat kotoisin läheltä Huancayoa, joka 

sijaitsee Andeilla. Siksi heidän mielipiteitään ei voi yleistää täysin Femucarinapin 

käsitykseksi machismosta. Se, että järjestöön osallistuu vain naisia, voi tulkita Edgarin 

tavoin käänteiseksi machismoksi. Femucarinapissa kuitenkin suunniteltiin, että 

tulevaisuudessa naisten koko perhe voisi tulla mukaan toimintaan, jolloin miehet 

oppisivat mitä ongelmia naisilla on, jotta he ymmärtäisivät heitä paremmin.  

Esimerkeistä voisi päätellä, että machismoa ei ole Andeilla, jos heidän kulttuurinsa ei 

muutu. Alberti kuitenkin kyseenalaistaa tämän näkemyksen. Hänen mukaansa naisten 

kokema perheväkivalta ei sovi käsitykseen harmoniasta. Lisäksi siinä, että koko perhe 

osallistuu työntekoon ilman vapaa-aikaa, on kyse enemmänkin tuotteliaasta 

dynamiikasta kuin sukupuolten toisiaan täydentävästä ajattelusta. (Alberti 2007, 729.) 

Lourdes kommentoi näin:  

“Kun olet sekajärjestössä (naiset ja miehet samassa), sinut koulutetaan mieleltäsi machoksi, 

sinua ei kouluteta niin, että ajattelet muita naispuolisia tovereita vaan sinusta tulee mieleltäsi 

macho. Tämä tulee varmasti alkuperäiskansojen yhteisöistä, siellä vallitsee duaalisuus, 

parillisuus, tuo kaikki on hienoa(…) mutta kun on kyse naisten oikeuksien puolustamisesta, ei 

vallitse duaalisuutta, parillisuutta vaan on vain mies, jolla on oikeudet ja naisella ei.”  

Naisten järjestössä machismoa ei siis pitäisi olla. Muut järjestöt ja toimijat saattavat 

kuitenkin vähätellä tällaista järjestöä, eivätkä ota sitä tosissaan. Rohkeasti itseään 

ilmaisevaa Lourdesia on kutsuttu myös machonaksi. Näiden asenteiden takia naisille 

on tärkeää puhua tapahtumissa ja tuoda järjestöään yhä enemmän esille.  

Machismon yhteydessä otetaan usein esiin käsite marianismo (Chant 2003, ks. luku 2.3 

b)). Siinä äitiys toimii naisille vallan lähteenä ja on perusta vastarinnalle ja poliittiselle 

osallistumiselle. Femucarinap, vaikka toistaakin äitiys-diskurssia ruokasuvereniteetin ja 

järjestön laajentamisen osalta, ei perusta vastarintaansa äitiydelle. Heidän 

vastarintansa on noussut mahdollisuuksien puutteesta ja toimijuuden rajoittamisesta. 

He tekevät eron sellaisiin järjestöihin, joiden toiminta kumpuaa äidin roolista kuten 

clubes de madres ja vaso de leche. 
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Boesten tuo esiin patriarkaalisuuden vaikutuksen naisten voimaantumisessa. Se 

tapahtuu eri strategioiden yhtä aikaisen käyttämisen avulla: oikeuslaitos tunnustaa 

naisten oikeudet ja kansalaisjärjestö antaa informaatiota ja kouluttaa naisia ja heidän 

ystäviään, jotta he katsovat toistensa perään. Järjestö, kuten Femucarinap, saa naiset 

näkemään, missä hyväksyttävä raja menee heidän kohtelussaan. Naiset, jotka toimivat 

järjestöissä ja vastustavat perheväkivaltaa sekä yrittävät vakuuttaa ikätoverinsa siitä, 

että väkivalta on väärin, taistelevat heitä ympäröivää sosiaalista ympäristöä vastaan, 

jossa vallitsevat vakiintuneet käytännöt. Siksi ihmiset eivät aina näe naisten taistelun 

asiaankuuluvuutta muuttaa sukupuolihierarkioita ja taistella aggressiivista 

patriarkaalista auktoriteettia vastaan, sillä naiset taistelevat myös omia oletuksiaan 

vastaan. (Boesten 2010, 131.) Käsitykset machismosta ja sen vaikuttavuudesta näkyvät 

siinä, että naiset pitävät myös muita naisia machoina. Ortnerin mukaan alistetun 

ryhmän jäsenet, jotka haluavat kiinnittää huomiota sukupuolten epätasa-arvoisuuteen 

omissa ryhmissään, joutuvat syytetyiksi oman luokkansa väheksymisestä tai 

solidaarisuuden puutteesta (Ortner 2006, 48). Femucarinapin naiset joutuvat itsekin 

järjestössä muuttamaan käsityksiä sukupuolten rooleista. Tämä näkyi suhtautumisessa 

seksuaalivähemmistöihin, joita osalle on ollut ja on mahdollisesti edelleen vaikeaa 

ymmärtää ja hyväksyä. Osa naisista on konservatiivisia ja taistelevat sosiaalisen 

ympäristön lisäksi itseään vastaan.  

Ortnerin mukaan osa toimijuuden peleistä on miesten pelejä asemasta ja vallasta 

(Ortner 1996, 15, ks. luku 2.4). Tällainen toimijuuden rakenne tai peli on machismo. 

Tämän pelin voi sanoa estävän osittain naisten toimijuutta, koska he eivät pääse 

välttämättä järjestöön mukaan, he ovat riippuvaisia puolisostaan ja he eivät pysty 

esittämään mielipiteitään tai niitä ei arvosteta. Machismo aiheuttaa sen, että nainen 

on sukupuolena alistettu ja toimii enemmän yksityisellä puolella. Taistelemalla tätä 

miehisyyden määritelmää vastaan, he yrittävät muuttaa yhteiskuntaansa. 

7.2 Femucarinap toimijana 

 

Femucarinap on sosiaalinen liike, vaikka se onkin jo organisoitunut järjestöksi. Della 

Portan ja Dianin mukaan organisaatiot turvaavat kollektiivisen toiminnan ja ovat 

perusta kollektiivisten identiteettien tuottamiseen, mutta organisaatiota ei tulisi 
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sekoittaa sosiaaliseen liikkeeseen (della Porta & Diani, 2006, 5). Olen kuvannut tästä 

huolimatta sosiaalisen liikkeen määrittelyä työssäni, sillä Femucarinap täyttää sen 

merkit varsinkin kollektiivisen identiteetin osalta. Mainitsin luvussa 2.2 a), että 

nykyisten sosiaalisten liikkeiden luoma taistelu Latinalaisessa Amerikassa on sekä 

taloudellista, sosiaalista, poliittista että kulttuurista, aivan kuten Femucarinapissakin 

(Escobar 1992, 10). Escobarin mukaan on katsottava liikkeisiin vaikuttavia jokapäiväisiä 

käytäntöjä ja niiden limittäisyyttä suurempiin kehityskulkuihin, jotka liittyvät 

patriarkaattiin, pääomaan ja valtioon (mts. 82). Olen kuvaillut työssäni machismoa ja 

valtion uusliberalistista politiikkaa, sillä nämä käytännöt vaikuttavat sekä 

Femucarinapin tämän hetkiseen toimintaan että sen suuntaan tulevaisuudessa.  

Ortnerin mukaan toimijuudessa ajattelu, halut ja pelot saavat toimivat subjektit ja 

heidän muodostamansa kulttuuriset ja sosiaaliset ryhmät liikkeelle. Tällainen ryhmä 

voi olla sosiaalinen liike, kuten Femucarinap. Muodostetut ryhmät muokkaavat, 

järjestävät ja saavat aikaan uudestaan vaikutuksen, ajatusten, pelkojen ja halujen 

muotoja. (Ortner 2006, 107.) Epäkohdat, jotka synnyttävät sosiaalisen liikkeen (Snow & 

Soule 2010)94 ovat niitä pelkoja ja haluja, jotka ovat saaneet Femucarinapin naiset 

toimimaan. Vaikutuksen muotona tästä on syntynyt muun muassa työpajat, joissa 

naisia koulutetaan näkemään oma tilanteensa. De la Cadenan mukaan koulutuserot 

säätelevät hyvin paljon eriarvoisuutta Perussa, sillä ihminen sijoittuu hierarkiassa sen 

mukaan, mikä hänen koulutuksensa on (de la Cadena 2000, 50–51). Määrittelin naiset 

alempaan sosiaaliseen luokkaan etnisyyden ja heidän heikon koulutuksensa takia (ks. 

luku 6.1 a)). Lisäksi heidän elinkeinoaan uhataan. Naisten ymmärtäessä tilanteensa, he 

ovat alkaneet toimia (myös Nash 2005, 7). Sosiaalisen liikkeen organisaatio ja niiden 

järjestökenttä eli tässä tapauksessa Femucarinap on siis tuonut ihmisiä yhteen 

joidenkin epäkohtien takia ja järjestössä toimitaan muutosten puolesta samalla 

yhteiskunnan alueella Snow’ta ja Soulea mukaillen (Snow & Soule 2010, 151–153). 

Sosiaalinen liike voidaan ajatella näiden naisten toimijuuden rakenteeksi, paikaksi, 

                                                             
 

94  Erilaiset vääryydet tai epäkohdat käynnistävät sosiaalisen liikkeen. Ne voivat olla esimerkiksi 
seurauksia ryhmäkonfliktista ja/tai yhteiskunnassa vallitsevasta epätasa-arvoisuudesta kuten 
epätasaisesta varallisuuden ja mahdollisuuksien jakautumisesta.  (Snow & Soule 2010, 26–28.) 
Mainitsemani asiat naisten sosiaalisesta asemasta ja ristiriitaisista näkemyksistä valtion politiikan kanssa 
luovat tehokkaasti tunteen yhteiskunnallisista epäkohdista. 
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jossa heidän toimijuus muodostuu tietynlaiseksi. Femucarinapissa vallitsee 

kollektiivinen identiteetti, joka on naisten kokemusten ja halujen perusteella 

omanlaisensa. Rakenne ja toimijuus on vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa, rakenne 

ilmaisee, miten asiat tulisi tehdä ja samalla se tulee toimijoiden muokkaamaksi 

(Giddens 1979, 64–69).  

Snow´n ja Soulen mukaan sosiaaliset liikkeet ovat yhteisöjä, jotka toimivat jossain 

määrin organisoidusti ja jatkuvasti, osittain virallisten väylien ulkopuolella, jotta ne 

voivat haastaa autoritaariset rakenteet tai vastustaa näiden muutosta (Snow & Soule 

2010, 6-7). Femucarinap haluaa haastaa autoritaariset rakenteet päämäärillään ja 

toiminnallaan.  Koska nämä naiset ovat usein syrjitty ja väheksytty kansanosa, he eivät 

todennäköisesti pysty saamaan ääntään kuuluviin muuten kuin instituutioiden 

ulkopuolella perustamalla oman liikkeen, joiden jäsenillä on sama ongelma. Monet 

liikkeet osoittavat vaatimuksensa päätöksentekijöille ja siksi niillä on myös potentiaalia 

muuttaa jotain yhteiskunnassa (Snow & Soule 2010, 229). Tämän mukaan 

Femucarinapilla on potentiaalia muuttaa naisia ja yhteisöjä koskevia kysymyksiä. 

Femucarinapin voi sanoa olevan etnisyyttä puolustava järjestö, koska he jakavat 

sosiaalisena liikkeenä joitain samoja piirteitä alkuperäiskansojen liikkeiden kanssa. 

Näitä oikeuksia ovat Albón määrittelyn mukaan terveyspalvelut, koulutus, juridinen 

turva, hyvät työolosuhteet, ja oikeudet maahan, veteen ja luonnonvaroihin. Järjestön 

naiset myös haluavat osallistua yhteiskuntaan poliittisesti, mikä osoittaa yhtäläisyydet 

muihin alkuperäiskansojen liikkeisiin. Yleensä niissä halutaan osallistua poliittisesti 

sekä äänestämällä että asettautumalla itse ehdolle. (Albó 2005, 16.) Toinen asia, joka 

yhdistää kaikkia liikkeitä ja Femucarinapia on autonomia: alkuperäiskansoilla katsotaan 

olevan vapaus ja autonomia elää, ilmaista ja kehittää itseään oman mallinsa mukaisesti. 

Tätä kaikkea kutsutaan voimaantumiseksi tai vahvistumiseksi (Albó 2005, 17). 

Liikkeisiin osallistuvat ihmiset etsivät siis omaa tilaa ja haluavat saada oman äänensä 

sen kautta kuuluviin (Nash 2005, 22). Uusien sosiaalisten liikkeiden 

perustavanlaatuinen luonne on epäluuloisuus perinteisiä puolueita kohtaan ja 

autonomian vaatimus (Adler 1992, 54). Femucarinap lukeutuu tähän ryhmään liikkeitä, 

koska kuten käsittelin luvussa 6.2, myös naisten liikkeille ja Femucarinapille oman 
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äänen käyttäminen ja autonomia ovat hyvin tärkeitä asioita naisten 

voimaantumisessa95.  

Femucarinap asettuu esitettyjen määritelmien mukaisesti yhdeksi alkuperäiskansojen 

liikkeeksi. Onkin tärkeää toimijuutta määrittäessä ymmärtää, miksi ja millainen se 

sosiaalinen liike on, jossa naiset toimivat. Totesin luvussa 2.2 a), että liikkeellä ja 

kulttuurilla on vuorovaikutus. Liike muodostuu tapahtumista, olosuhteista ja 

kulttuurisista konteksteista (Snow & Soule 2010, 58–60). Myös Escobarin mukaan 

liikkeet ammentavat arkielämästä ja ne taistelevat yhteiskunnan materiaalisista 

olosuhteista sekä yhteiskunnassa vallitsevista arvoista. Vaikka jokapäiväinen elämä on 

keskeistä sosiaalisissa liikkeissä, sitä on vaikea nähdä, sillä kulttuuri on arkipäiväisissä 

käytännöissä. Kuitenkin merkitysten antaminen ja niiden kollektiivinen luominen ovat 

nykypäivän sosiaalisten liikkeiden ydintä. (Escobar 1992, 69–71). Femucarinapin 

alkuperäiskansojen ja ruokasuvereniteetin puolustaminen liittyy tähän, koska he 

haluavat näkemyksilleen enemmän arvoa yhteiskunnassa. Heidän oma kulttuurinsa 

vaikuttaa heidän huomaamattaan liikkeeseen ja he haastavat uusliberalismia omilla 

arvoillaan. 

Femucarinapin naiset eivät siis sopeudu muutoksiin vaan vaativat vaihtoehtoista tapaa 

elää ja toimivat siksi sosiaalisena liikkeenä. Globalisaatio ei vaikuta vain epäkohtien 

lisäämisellä naisten elämässä. Monien alkuperäiskansojen tavoin Femucarinap on 

kansainvälinen yhteistyöjärjestöjensä kautta. Varsinkin liittyminen CLOC:in Vía 

Campesinaan oli naisille hyvin tärkeää, koska myös he haluavat ”globalisoida taistelun”. 

Svampan mukaan uudet sosiaalisympäristölliset liikkeet asettautuvat vaikeaan ja 

haastavaan tilanteeseen vaatimuksillaan. Toisaalta ne toimivat globaalisti 

vastustamalla ylikansallisia yrityksiä, jotka tulevat pohjoisen kehittyneistä maista. 

Toisaalta niiden on kohdattava maansa politiikka ja hallitus. Tämän politiikan mukaan 

kansainvälisyys kaivostoiminnassa on ainoa tie kehitykseen ja edistykseen. (Svampa 

2009, 42–43.) Femucarinapin on kaivostoimintaa vastustavana ja ympäristöä 

puolustavana liikkeenä kohdattava nämä haasteet, jotta se saa vaatimuksensa läpi. 

                                                             
 

95
  Nashin mukaan tämän hetken liikkeitä yhdistää oikeus olla oma itsensä, kun niin naiset, etniset 

vähemmistöt, pientuottajat, palkkatyöläiset kuin siirtolaiset haluavat saada oman äänensä kuuluviin 
(Nash 2005, 22). 
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Tämän lisäksi sillä on vielä naisten oikeuksien ja toimijuuden parantaminen, johon 

vaikuttavat kansallisen ja alueellisen tason lisäksi perhe ja sosiaaliset verkostot.   

Femucarinapissa toimijat itse tulevat liikkeen muokkaamaksi mutta liike on samalla 

tulos toimijuudesta Giddensin määritelmän mukaisesti (Giddens 1979, 95, ks. luku 2.4). 

Järjestötoiminta saattaa muodostua naisten ainoaksi sosiaalisen elämän paikaksi, kun 

aikaa ei jää enää perheelle. Tiettyjä asioita on vastustettava mutta toisaalta 

vastustettavat asiat ovat peräisin naisten todellisuudesta. Johtaja piti Femucarinapin 

kansallisen kokouksen aluksi puheen siitä, kuinka jokaisen on täytettävä 

velvollisuutensa ja laitettava järjestön toiminta kaiken muun edelle. Sosiaalisen 

liikkeen ja sen jäsenten kesken on siis vastavuoroinen vaikutussuhde. Sosiaalinen 

rakenne määrittää sitä, miten asiat tulisi tehdä ja se järjestää suhteita ja sosiaalisia 

käytäntöjä. (Mts. 64–66.) Femucarinap rakenteistaa toiminnallaan jatkuvaa 

toimijuuden ja rakenteen suhdetta, koska he yrittävät muuttaa rakenteita96. Tämä 

pitää paikkansa heidän oman järjestönsä lisäksi myös yhteiskunnan kohdalla. Naiset 

haastavat toiminnallaan ympäröivää sosiaalista rakennetta, koska he yrittävät muuttaa 

politiikkaa alkuperäiskansoille ja naisille paremmaksi sekä muiden ja itsensäkin 

machismo -asennetta.  

7.3 Vastassa valtio 
 

”Yhdistynyt kansa on voittamaton kansa!” 

”On kultaa, on kuparia mutta kansa on yhä köyhä!”97 

Oheisia iskulauseita huudetaan kaikilla marsseilla, jotka ovat Femucarinapin 

vastarinnan näkyvin muoto. Boestenin mukaan sukupuoli ja etnisyys voi määrittää 

erilaisuutta, joka negatiivisesti vaikuttaa kansalaisoikeuksista nauttimiseen ja 

tunteeseen siitä, että kuuluu jonnekin. Toisaalta se myös luo perustan 

solidaarisuudelle ja taistelulle. Se, mitä politiikassa muotoillaan ja mitä oikeasti 

tehdään, johtaa risteäviin epätasa-arvoisuuksiin, jotka ovat yleisiä yhteiskunnassa. 

                                                             
 

96 Giddensin käyttää tällaisesta toiminnasta termiä ”rakenteistaminen”, ks. luku 2.4 ja Giddens (1979, 
66). 
97

 Esp. ”Pueblo unido jamás serán vencido”, “Hay oro, hay cobre, y pueblo sigue pobre”, iskulauseet ovat 
muidenkin järjestöjen käytössä. 
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(Boesten 2010, 152–153.) Naisten asema etnisinä ryhminä sekä alistettuna 

sukupuolena johtaa väistämättä epätasa-arvoiseen tilanteeseen suhteessa muihin 

ihmisiin valtiossa. Naisten mukaan valtio ei toteuta lupauksiaan ja rajoittaa heitä. He 

myös tuntevat solidaarisuutta samassa tilanteessa olevien kanssa (ks. luku 4.2).  

Kuvailemani epätasa-arvoisuus, joka johtuu Femucarinapin jäsenten lähtökohdista, luo 

pohjan vastarinnalle. 

Lila Abu-Lughodin mukaan erilaiset vastarinnan muodot osoittavat sen, minkälaista 

valta on ja miten tietyt valtasuhteet toimivat rajoittamalla liikkumista ja jokapäiväisiä 

toimintoja (Abu-Lughod 1990, 324). Femucarinapin motiiveja vastarintaan 

tarkastelemalla voidaan erottaa vallan muotoja, joista olen maininnut 

kaivosteollisuuden, sitä tukevan uusliberalismin ja machismon. Ortnerin mukaan 

vastarinnan monimuotoisuus ja ristiriitaisuus perustuu mutkikkaisiin verkostoihin, 

jotka aina ovat olemassa hallitsevien ja hallittujen välillä. Valtapolitiikka ja alistetun 

ryhmän politiikka voi linkittyä kulttuureihin, jotka saattavat vastustaa toinen toistaan. 

(Ortner 1996, 62.) Olen käsitellyt näitä kulttuurien eroavaisuuksia, joita Femucarinap 

hyödyntää myös etnisenä tai alkuperäiskansan liikkeenä. Molyneuxin mukaan naisten 

strategisten intressien täytyy liittyä laajempaan poliittiseen projektiin, johon naisten 

järjestöt liittävät itsensä (mts. 241–242). Alkuperäiskansat on se konteksti, johon 

Femucarinapin naiset asettavat sukupuolena itsensä ja vaatimuksensa. He puolustavat 

poliittisena ja etnisenä naisten liikkeenä ympäristöä yhteisöjensä naisina. Vastarinnan 

ydinkäsitteenä toimii ruokasuvereniteetti, joka toteutuminen takaisi valtion 

moninaisten alistavien käytäntöjen vähenemisen ja naisten vahvistumisen. Sen 

toteutumiseen Femucarinap tarvitsee ensisijaisesti valtaa. 

Femucarinapilla on poliittisena järjestönä toisenlaista valtaa kuin mistä Clastres 

ensisijaisesti puhuu (Clastres 2007, ks. luku 2.2 c)), sillä hän keskittyy lähinnä 

alkuperäiskansoihin98, joilla ei ole nähty olevan sellaisia poliittisia rakenteita, kuin 

valtioilla (mts. 11). Toisaalta olen osoittanut, kuinka Femucarinap on myös 

                                                             
 

98 Toisaalta myös osa Femucarinapin jäsenistä on kotoisin Amazonian alueilta ja eri yhteisöistä sieltä, 
joilla Clastresin määritelmän mukaan ei ole valtion tapaista poliittista valtaa eikä niissä välitetä 
johtajuudesta tai vallan hamuamisesta vallan vuoksi. Näiden yhteisöjen historia, joilla ”ei ole historiaa, 
on historia heidän taistelustaan valtiota vastaan”. (Clastres 2007, 218.) 
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alkuperäiskansoja puolustava sosiaalinen liike. Clastres viittaa siihen, kuinka erilaiset 

näkemykset taloudesta kohtaavat ja valtio yrittää pakolla saada itsestään kulttuurisesti 

poikkeavat yhteisöt toimimaan samalla tavalla (Clastres 2007, 197). Myös Eriksenin 

mukaan alkuperäiskansojen modernisaatiosta poikkeava elämäntapa asettaa heidät 

hyvin haavoittuvaiseksi valtioon nähden, jolloin he eivät kuulu valtioon. (Eriksen 2002, 

125–126.) Femucarinapin vastarinnassa valtio ei hyökkää ensisijaisesti järjestöä 

vastaan, vaan yrittää saada naisten arkipäiväisen toiminnan muuttumaan maaseudulla 

talousprojekteillaan. Myös tuen puuttuminen maaseudulla on toinen valtion ”strategia” 

(ks. luku 5.3). 

Mooren mukaan yhteiskunnan luomat olosuhteet määrittävät pitkälti sen, kuinka 

paljon ja minkälaista valtaa naisilla on (Moore 1990, 135). Femucarinap haluaa 

enemmän valtaa, jotta se voisi toiminnallaan estää valtion aikomukset. Vaikka 

Femucarinapin toiminta on väkivallatonta, Perun valtio leimaa tällaiset 

alkuperäiskansoja edustavat järjestöt usein terroristeiksi. Vaarana kaikissa 

mielenosoituksissa on se, että marssijoita aletaan pitää väkivaltaisina ja heidät 

pidätetään. Tämä ei ole kuitenkaan uutta Perussa, sillä sekä Femucarinapin jäsenet, 

että myös muut järjestöt toistavat puheissaan sitä, kuinka valtio on aina pitänyt heitä 

terroristeina, vaikka he eivät ole sitä. He viittaavat tällä niinkin pitkälle kuin 

espanjalaisten valloituksen jälkeisiin tapahtumiin (ks. luku 3.1). Järjestön johtaja sanoi 

puheessa toimittajille ennen vesimarssia, että heitä eli maanviljelijöitä ja heidän 

järjestöjään pidetään väkivaltaisina, vaikka he ovat rauhanomaisia myös marssiessaan. 

Tämä kuvaa hyvin valtion suhtautumista: ne, jotka haluavat lisää valtaa, eivät voi olla 

väkivallattomia, sillä he haluavat valtaa. On totta, että osan Femucarinapin 

iskulauseista voidaan tulkita olevan hyökkäys valtiota ja presidenttiä vastaan, mutta 

uhka valtiolle he eivät voi olla jo asemansakin takia. Clastresin mukaan poliittinen valta 

on nähty pakkovaltana tai sortona, vaikka valtaa voi olla ilman sortamistakin (Clastres 

2007, 22). Siksi voi ajatella, että myös Perun valtio näkee asian tällä tavalla ja pitää 

valtaa haluavia järjestöjä ja yhteisöjä uhkana.  Ortnerin mukaan toimijuuden 

puuttuminen on todiste vallan vaikuttavuudesta (Ortner 1996, 10). Työssäni on tullut 

selväksi, että Perussa valta ei ole niin pakottavaa, koska alkuperäiskansojen järjestöjä 
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on Femucarinapin lisäksi paljon. Toimijuus on kuitenkin rajoitettua, jolloin valta on 

kohtuullisen vaikuttavaa. 

Montoyan mukaan Perun alkuperäiskansat haluavat säilyttää omana pitämänsä 

kulttuurin, toisaalta he haluavat menestystä ja hylätä esteitä tuovan identiteettinsä. 

Ensin mainittu vaatii vastarintaa, jota Femucarinap toiminnallaan toteuttaa. (Montoya 

1986, 273–275, ks. 3.2 a).) Clastresin mukaan silloin, kun pääoman kasautumisen 

tavoittelu korvaa vapaa-ajan ja ylituotannon kieltävän omavaraistalouden, myös 

ulkopuolinen pakottava voima, jota pidetään poliittisena valtana, ilmaantuu 

sosiaaliseen todellisuuteen. Silloin myös talous muuttuu poliittiseksi taloudeksi. 

Yhteiskunnan suurin jakautuminen onkin poliittinen erimielisyys valtaa pitävien ja 

vallan kohteena olevien välillä. (Clastres 2007, 197–198.) Clastresin esittämät ajatukset 

poliittisesta vallasta sopivat tutkimukseeni, sillä Perun yhteiskunta on jakautunut 

ainakin Femucarinapin näkökulmasta kahteen erilaiseen käsitykseen, jossa toisessa 

omavaraistaloudessa elävät pakotetaan tiettyyn muottiin. Toistaiseksi kukaan heistä ei 

ole joutunut valtion väkivallan kohteeksi, mutta valtio on käyttänyt epäsuoraa 

väkivaltaa tuhoamalla ympäristöä ja suhtautumalla naisten vaatimuksiin 

välinpitämättömästi. 

Esittelin luvussa 2.4 Ortnerin määritelmän vallan ja projektien toimijuudesta (Ortner 

2006). Projektien ja vallan toimijuus eroavat niin, että vallan harjoittaminen vallan 

alaisia kohtaan yleensä palvelee jotain projektia mutta myös alaisilla on omia 

projekteja. Tutkimuksessani valtiolla on esimerkiksi projekti varallisuuden lisäämisestä 

kaivosprojektien kautta. Vallan alaisilla eli Femucarinapilla on taas projekti 

ruokasuvereniteetin turvaamisesta. On siis olemassa kaksi vastakkaista näkemystä tai 

projektia, jotka vallitsevat Perussa: valtion politiikka ja alkuperäiskansojen elämäntapa. 

Monet protestit, joissa itse olin mukana ja joita edelleen pidetään viikoittain, liittyivät 

valtion tukemaan kaivosteollisuuteen. Valtio on virallisesti ”kultapuolella” kun taas 

yhteisöt puolustavat useimmiten vettä eli omia oikeuksiaan päättää luonnonvaroista. 

Kyseessä on siis asetelma yhteisöt vastaan valtio. Molemmat haluavat oikeuttaa omat 

vastakkaiset projektinsa.   

Valta ja vallan alaiset ovat siis aina jonkun projektin palveluksessa, kuten myös 

vastarinta. Dominointi ja vastarinta asettuvat vastakkain ihmisten projektien 
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törmätessä toisiinsa, jolloin kulttuurisesti muotoutuneet erilaiset intentiot, halut ja 

päämäärät kohtaavat. (Ortner 1996, 151–152.) Tutkimuksessani valtion ja 

Femucarinapin projektit törmäävät väistämättä toisiinsa Consulta Previan kaltaisessa 

tapahtumassa tai syissä, miksi vesimarssi on Femucarinapille tärkeä mutta hidaste 

valtiolle. Tämä muodostaa perustan vastarinnan toimijuudelle. Ortnerin mukaan 

projektien toimijuus on enemmänkin vallanpitäjien valtaa, jolloin ne, joilla on 

vähemmän valtaa, pitävät sitä yllä luomalla ja suojelemalla vallan laitamilla olevia 

asioita (Ortner 2006, 143–144). Femucarinapissa halutaan turvata asioita, jotka ovat 

kaukana vallan ytimestä ja joista valtio ei ole kiinnostunut. Samalla he kuitenkin 

haastavat valtaa tuomalla epäkohdat näkyväksi protesteillaan. Femucarinapin naiset 

toimivat tiettyjen projektien saavuttamiseksi mutta heidän toimijuus liittyy samalla 

myös vastarintaan. Toimijuutta käytetään yleisessä käytössä synonyymina vallan 

muodoille. Se on sopiva termi hallinnalle ja vastarinnalle ja ihmiset käyttävät sitä 

toimiakseen itseään varten tai vaikuttaakseen muihin ihmisiin. (Ortner 2006, 143–144.) 

Vaikka Femucarinapin naiset ovat valtaapitävien alaisuudessa, on heilläkin järjestönä 

mahdollisuus valtaan järjestössä muodostuvan toimijuuden avulla. Vallan toimijuus 

määrittyy kuitenkin suurilta osin vallanpitäjien mukaan. Vastarinta vallan toimijuuden 

muotona asettuu vastakkain ihmisten halujen ja aikomusten kanssa, jotka 

muodostuvat kulttuurissa projekteissa, joiden avulla elämä on sosiaalisesti 

järjestäytynyttä tarkoituksenmukaisesti. (Mts. 144–145.) Vastarinnalla Femucarinap 

kuitenkin haastaa tätä vallanpitäjien valtaa enemmän kuin pitää sitä yllä. Ortnerin 

mukaan epätasa-arvoisuuden rakenne syntyy valtataistelusta kulttuurisista 

projekteista, jotka halutaan turvata tai oikeuttaa yhteiskunnassa. Tämä johtaa 

vastarintaan. (Mts. 147.) 

Sen sijaan Scottin määritelmä vastarinnasta ei sovi täysin Femucarinapiin, sillä hän 

puhuu järjestäytymättömästä ja piilossa olevasta vallasta (Scott 1985). Luvussa 2.2 c) 

käsittelin hänen näkemyksiään jokapäiväisistä vastarinnan muodoista, jotka eivät ole 

avointa vastarintaa varsinkaan kollektiivisena (mts. 242). Femucarinapin vastarinta on 

kuitenkin ehdottoman kollektiivista, sillä vain järjestönä he kykenevät siihen. Yksittäin 

naiset eivät tiedä vastustamisen arvoisista asioista tarpeeksi eli voi olettaa, että 

osallistumalla järjestöön he aloittavat vastarintansa. Scottin näkemykset perustuvat 
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yksittäisten ihmisten tarkkailuun eikä järjestöön, mutta on kuitenkin oman 

tutkimusaineistoni perusteella vaikea nähdä, että kollektiivinen vastarinta ei olisi 

avointa. Tämän järjestön kohdalla se olisi mahdoton asetelma.  

Vastarinta eli Femucarinapin taistelu on määrittynyt heitä uhkaavien muutosten 

mukaan, joista monista ovat vastuussa vallanpitäjät.  Jos Femucarinapin vaatimukset 

olisivat turvattuja, ei heidän tarvitsisi marssia kaduilla. Myös Clastresin (2007) ja 

Scottin (1985) määrittelyssä pohja vastarinnalle muodostuu muutoksista 

yhteiskunnassa. Scottin esimerkeissä puhutaan muutoksista, jotka tapahtuvat 

maataloudessa ja vaikuttavat siten ihmisten elämään. Hänestä maanviljelijöiden 

politiikan perusta on heidän vastarintansa, joka perustuu maaseudun alistamiseen. 

(Scott 1985, 295–299.) Niin kuin Scottin kuvaamassa yhteisössä, Femucarinapin 

vastarinta asettuu suurien muutosten kehykseen juuri maaseudulla, kun he ovat 

huolissaan tulevaisuudestaan. Vastakkainasettelu, eri projektit ja niihin pohjautuva 

taistelu kulttuurisista merkityksistä yhteiskunnassa luovat vastarinnan. 

7.4 Toimijuuden peli  
 

Toimijuuden määrittely lähtee siitä, että maailma on sosiaalisesti rakennettu. 

Sosiaaliset subjektit eli toimijat syntyvät käytäntöjen kautta, jotka taas muodostavat 

maailman.  (Ortner 2006, 16.) Olen kuvaillut Femucarinapia laajasti, koska vain näin voi 

saada kuvan siitä, mistä osasista naisten toimijuus järjestössä muodostuu. Ympäröivä 

maailma vaikuttaa näihin naisiin mutta myös he vaikuttavat siihen. Kuten olen tuonut 

esille edellisissä luvuissa, Femucarinapin jäsenten toimijuuden taustalla vaikuttaa 

naisten ja alkuperäiskansojen aseman ja machismon lisäksi valtion politiikka, joka luo 

haasteita naisille. Naiset subjekteina ovat alistettuja sekä taloudellisesti, poliittisesti 

että kulttuurisesti edustamalla maaseudun tai alkuperäiskansojen naisia. He haluavat 

parantaa taloudellista tilannettaan, saada naisille enemmän valtaa ja oikeuksia, ja 

saada enemmän arvostusta kulttuurilleen ja mailleen. Tästä kumpuaa naisten 

toimijuus, aivan kuten tarve Femucarinapin tyyppiselle järjestölle. 

Ortner (1996) puhuu toimijuuden rakenteesta ”vakavina peleinä”, joiden avulla voi 

ymmärtää sosiaalista elämää. Ortneria mukaillen Femucarinapin ”vakava peli” on 

rakennettu heidän yhteiskunnallisen asemansa kehykseen, heidän verkostonsa ovat 
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yhteisöissä ja järjestöissä ja heidän tietonsa säännöistä on kartutettu suurimmaksi 

osaksi kokemuksella.  Naisten aikomus tässä toimijuuden rakenteessa on lisätä 

toimijuuttansa niin, että tietyt asiat näiden toimijoiden elämässä paranevat. Kuten 

Ortner sanoo, näitä pelejä on monia yhtä aikaa ja niinpä Femucarinapin harjoittama 

toimijuuden rakenne on vain yksi monista näiden naisten elämässä. Se saattaa olla 

niistä kuitenkin tehokkain, sillä valtarakenteet ja epätasa-arvoisuus saattavat 

minimalisoida naisten toimijuuden maaseudulla, kun heille ei ole olemassa kaikkia 

mahdollisuuksia siellä. Yhteiskunnassa on ainakin kaksi peliä meneillään. 

Femucarinapin yksi peli on machismo, jonka rakenteen jo esittelin. Toisessa pelissä 

sosiaalisessa arvoasteikossa halutaan liikkua ylöspäin. (Ortner 1996, 12–15, ks. luku 

2.4.) Tuo peli on vastarinnan toimijuutta, kun Femucarinapin naiset taistelevat 

arvostuksesta ja haluavat lisää valtaa. Ortnerin mukaan jokaisessa valtatilanteessa 

vaikuttaa taustalla kulttuuri eli ihmiset hyväksyvät asioita, jotka dominoivat heitä 

(Ortner 2006, 52). Jokainen kulttuuri, alakulttuuri ja historiallinen tilanne johtavat 

tietynlaisen toimijuuden ja prosessin rakentumiseen, jossa heijastetaan omaa itseään 

ja maailmaa ja reagoidaan näihin (mts. 57). Siksi myös Femucarinapin naisten toimijuus 

on muuttuvaa, kun yhteiskunnan eri rakenteet toimivat samaan aikaan naisten kanssa 

vastavuoroisesti.  

Ortnerin mukaan subjektiivisuus on toimijuuden perusta, koska se on tarpeellinen 

ymmärrettäessä sitä, miten ihmiset toimivat maailmassa vaikka heidän toimintansa 

johtuisikin muiden toiminnasta (Ortner 2006, 110). Subjekti osittain sisäistää ne 

olosuhteet, joita hän tarkastelee ja joissa hän toimii joko niitä tukien tai vastustaen 

(mts. 127).  Toimijoiden subjektiivisuus tarkoittaa toimijoiden muodostamien eri 

käsitysten kokonaisuutta ja niiden vaikutusta (mts. 107). Prosessi on siis 

vastavuoroinen ja toimiva subjekti aktiivinen. Ortner olettaa, että yksilöllisellä tasolla 

toimijat ovat osittain tietäviä subjekteja, jolloin he voivat jossain määrin tarkkailla 

itseään ja omia halujaan. Heillä on siis jonkinlainen ymmärrys niistä olosuhteista, 

joiden tulos he ovat. (Mts. 110–111.) Analysoin luvussa 6.1 ja 6.2, miten Femucarinapin 

naiset ovat erilaisia subjekteja omine intresseineen sekä alkuperäiskansojen että 

sukupuolensa edustajina. He ovat ymmärtäneet tilanteensa ja prosessit osittain 

yksilöllisellä tasolla, joiden takia heillä on tiettyjä haluja parantaa asemaansa. 
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Kollektiivisella tasolla vaikuttaa taas tietoisuus siitä, miten ihmiset ovat sosiaalisesti 

yhteydessä toisiinsa. Tämä tietoisuus on aina monitulkintainen ja se on osa ihmisten 

omaa elämää ja osa julkista kulttuuria. (Ortner 2006, 111.) Femucarinapissa toimivat 

omaksuvat kollektiivisen identiteetin ja täten heillä on samantapaisia ajatuksia ja 

haluja, kuin toimiessaan Femucarinapissa.  He toimivat osana järjestöä ja sosiaalisia 

suhteita. 

Toimijuus määritellään intentionaalisuuden, tiettyjen projektien saavuttamisen 

välineenä tai vallan kautta, kuten epätasa-arvoisissa suhteissa toimimisena, 

epäsymmetriana ja voimankäyttönä. Toimijuuden politiikassa kulttuurinen työ yhdistyy 

toimijuuden rakentamiseen ja levittämiseen. Se on osa prosessia, jossa luodaan 

sukupuolittuneita ja eri tavoin valtuutettuja henkilöitä. (Ortner 2006, 139.) Prosessi on 

Femucarinapissa ikään kuin totaalinen, heidän kulttuuriset aikomuksensa nivoutuvat 

yhteen vallan ja toimijuuden lisääntymiseen. He luovat ja rakentavat jäseniään 

järjestön tapahtumissa eri toimijoiksi, ja heidän toimijuus on sekä väline päämäärien 

saavuttamiseen että vallan lähde vastarinnan kautta. 

Edellisessä luvussa kävi ilmi, että vastarintaa ei ole ilman toimijuutta ja vallan saaminen 

edellyttää molempia. Sosiaaliseen liikkeeseen ja sen vakiintuneeseen muotoon 

järjestöön osallistuminen edellyttää aktiivisuutta ja tiettyjä olosuhteita. Ortner sanoo, 

että toimijuudella pyritään siihen, mitä ei ole aiemmin saavutettu ja tämä voi johtaa 

vastakkainasetteluun rakenteen eli tässä tapauksessa yhteiskunnan ja toimijuuden 

välillä (Ortner 2006, 16). Femucarinap yrittää saavuttaa asioita voimaannuttamalla 

naisia ja tarjoamalla itse koulutusta omalla tavallaan. Toimijuus ei ole kuitenkaan 

vapaasti valittava ominaisuus vaan mikä tahansa toimijuus, jota ihmisillä vaikuttaa 

olevan, on oikeasti vastavuoroisesti neuvoteltua eri toimijoiden ja heihin vaikuttavien 

asioiden kesken (mts. 151–152). Siksi myös työssäni naisten toimijuuteen kuuluu 

monta eri osasta, joista mikään ei ole toisistaan riippumaton.  Neuvottelu 

toimijuudesta tapahtuu esimerkiksi Femucarinapin eri tapahtumissa ja kokouksissa, 

joissa käydään läpi omaa ja muiden toimintaa. Toimijuuteen liittyy näin subjektin 

vahvistuminen, muiden hallitseminen ja vastarinta hallitsemisen takia. Toimijuus 

ilmenee intentioiden ja halujen muotona eli päämäärien ja projektien toteuttamisen 

tavoitteluna, mikä yleensä tarkoittaa toisten alistamista. (Mts. 152–153.) Päättelin sekä 
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edellisessä että teorialuvussa, että sosiaaliset liikkeet lisäävät naisten toimijuutta 

mutta vain kollektiivisesti, sillä liikkeellä on ehtonsa eikä se siksi suoraan voimaannuta 

naisia yksilöinä.  

Femucarinap projekteillaan saattaa myös alistaa omia jäseniään jyräämällä heidän 

omat projektinsa järjestön ohjelman alle. Ortnerin mukaan sisäisiä valtasuhteita 

ryhmissä valvotaan tarkasti, sillä suhteilla on potentiaalia vahingoittaa toimijuuden 

peliä ja sen sosiaalista ja kulttuurista muotoutumista yhteiskunnassa (Ortner 2006, 

151–152). Kaikkien on oltava yhteisessä rintamassa Femucarinapin tavoitteiden takana, 

sillä ikuinen huolenaihe heillä on se, että ymmärtävätkö kaikki uudet jäsenet heidän 

päämääränsä ja noudattavatko ja opettavatko he järjestön linjauksia. On muistettava, 

että vaikka Femucarinapilla on tässä sosiaalisessa toimijuuden pelissä altavastaajan 

asema, se saattaa omalla projektin ja vallan tavoittelullaan jyrätä muita aikomuksia ja 

haluja. Vaikka sanoin, että naisilla on Femucarinapissa toimiessaan kollektiivinen 

identiteetti, se ei sulje pois muita identiteettejä. Osa antoi kiertoilmauksin ymmärtää, 

että he haluaisivat, että järjestössä olisi vähemmän hierarkkista kontrollia ja johtajan 

merkitystä vähennettäisiin. Tämä huomio tukee Ortnerin huomiota myös sosiaalisen 

liikkeen ja järjestön tasolla, kun toimijuus tarkoittaa myös muiden alistamista (ks. 

edellinen kappale). 

Toimijuus ei ilmene pelkästään naisten yhteisöjen olojen parantamisessa tai siinä, että 

naiset voimaantuvat tulemalla tietoisiksi oikeuksistaan ja saamalla rohkeutta toimia 

julkisissa tiloissa. Tarkoitus on myös, että he pääsevät siihen tilaan, mikä on ollut 

miesten hallussa. He yrittävät murtaa patriarkaalista rakennetta, joka tuotetaan 

sosiaalisissa suhteissa ja ihmisten kanssakäymisessä yhä uudelleen (mm. Lancaster 

1992; Walby 1990). Poliittinen osallistuminen on Femucarinapissa asteittaista. Kun 

ihminen ensimmäisen kerran tulee Femucarinapiin, hän ei juuri osallistu mutta oppii 

asioita. Mitä kauemmin ja aktiivisemmin hän toimii, sitä todennäköisemmin hän 

saattaa päästä johtoryhmään, jolloin myös poliittinen osallistuminen on paljon 

suurempaa ja todennäköisyys päästä todella vaikuttamaan asioihin on paljon 

helpompaa. Ylipäänsä aktiivisuus ja rohkeus puuttua asioihin kasvaa, vaikka henkilö ei 

jäisikään järjestöön. Ortnerin mukaan hegemoniat, kuten patriarkaatit, eivät ole ikuisia, 

koska on olemassa vallan areenoita, jotka ovat hegemonioiden ulkopuolella ja ne 
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voivat toimia vaikutusvallan pisteinä vaihtoehtoisille järjestelyille (Ortner 1996, 172). 

Tällainen alue Femucarinap yrittää olla toiminnallaan. 

”Ennen kaikkea osallistumalla Femucarinapiin me emme enää pelkää, keskustelemme, teemme 

yhteistyötä kaikkien kanssa hyvin (…) Femucarinap on enemmän.” (Primitiva) 

Cubittin ja Greensladen tutkimus naisten federaatiosta Meksikossa osoitti, että naisten 

osallistuminen järjestöön teki heidät toimijoiksi kollektiivisessa toiminnassa poliittisella 

kentällä (Cubitt & Greenslade 1997, 60). Myös Mooren mukaan naiset saattaisivat 

päästä valtion toimintaan mukaan ja johtotehtäviin naisten järjestöjen kautta (Moore 

1990, 154). Tutkimukseni perusteella on naisten haluista ja yrityksistä huolimatta 

vaikea sanoa, onko naisten toimijuus ja asema vahvistunut ja parantunut merkittävästi 

ja pääsevätkö he todella mukaan politiikkaan tulevaisuudessa. Vargasin mukaan 

naisilla sosiaalisia käytäntöjä leimaa vastakkainasettelu kapinan ja alistumisen välillä 

(Vargas 2008, 272). Tämä muistuttaa sitä, mitä Moore sanoo naisten vastarinnan 

strategioista, jotka voivat olla sekä alistumista että vastustusta (Moore 1990, 180, ks. 

luku 2.2 c)). Femucarinapissa alistumisesta yritetään päästä eroon erilaisten 

aineistossa kuvailemieni käytäntöjen, kuten koulutuksen ja omien oikeuksien 

tiedostamisen avulla. Osallistumalla Femucarinapiin voi saada äänensä kuuluviin, 

autonomiaa ja jopa valtaa pääsemällä johtoryhmään. Osallistujat haluavat levittää 

oppimaansa tietoa yhteisöissään, koska he tietävät omasta kokemuksesta, millaisessa 

tilanteessa muut naiset vielä ovat. Luvussa 6.2 päättelin, että järjestössä toimivat 

naiset ovat aktiivisempia ja vahvempia toimijoita, kuin järjestön ulkopuolella olevat 

naiset, sillä heillä on rohkeutta ja mahdollisuus osallistua järjestöön. Samalla 

järjestössä toimiminen vahvistaa naisia.  Naiset käyttävät myös etnisyyttä 

välineellisesti oikeuttaakseen heihin itseensä liittyvät alkuperäiskansojen vaatimukset. 

Alistuminen ei ole heidän strategiansa, toisin kuin Scottin (1985) teoriassa (ks. luku 2.2 

c) ja 7.3). He asettavat alistumisen ja vahvistumisen vastakkain, joista jälkimmäisen 

kaikkien naisten tulee oppia.   

“Kaunis asia (Femucarinapissa) on vahvistuminen, vahvistuminen niin että meitä kunnioitetaan, 

meidän osallistumista naisina.” (María Villaverde) 

Voimaantuminen on mahdollista työpajojen, järjestön toimintaan osallistumisen, 

kouluttautumisen ja vastarinnan kautta, sillä näin toimiessa naisilla on myös valtaa. 

Osallistuminen tarkoittaa naisille yhtä kuin voimaantuminen. Naiset käyttävät 
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poliittista tilaa järjestössä sekä sen ulkopuolella. Koulutuksen ja julkisen vastarinnan 

avulla naiset pystyvät toimimaan yhä paremmin yhteiskunnassa. Toimijuudellansa ja 

sen vahvistumisella he voivat saavuttaa paremmin päämääränsä.  

8. Loppupäätelmät 
 

Tarkoituksenani pro gradu -tutkielmassani oli selvittää, miten alkuperäiskansojen 

naisten järjestö eli Perussa toimiva Femucarinap ilmentää naisten toimijuutta ja sen 

vahvistumista. Olen tarkastellut kysymystä naisten toimijuuden rakentumisesta 

alkuperäiskansojen, etnisyyden, sosiaalisen liikkeen ja sukupuolen näkökulmasta. 

Tutkimuksessani olen selvittänyt naisten toimijuutta erityisjärjestön kontekstissa. 

Tutkimukseni sijoittuu Peruun ja Latinalaiseen Amerikkaan eikä päätelmiäni voikaan 

siksi suoraan soveltaa muihin maihin, sillä jokainen kulttuuri on oma kokonaisuutensa. 

Antropologisella tutkimuksella voidaan kuitenkin yhtä pienempää ryhmää tai aluetta 

havainnoimalla sanoa jotain yleisempää. Siten naisten järjestön toiminnan 

hahmottaminen kertoo samalla jotakin koko yhteiskunnasta ja sen epätasa-

arvoisuudesta.  

Olen kuvaillut teorialuvussa ja analyysissäni naisten toimijuuden lähtökohtia ja 

rakenteita, joissa naiset järjestönä toimivat, ja jotka sekä auttavat naisia saavuttamaan 

enemmän valtaa (sosiaalinen liike) että asettavat rajat vallan tavoittelulle (etnisyys, 

naisen asema ja machismo).  Keräämäni aineiston avulla olen kuvaillut Femucarinapin 

toimintaa, jonka päämäärissä yhdistyy sekä alkuperäiskansojen maailmankuva että 

naisten huono asema Perussa. Tästä johtuen Femucarinapin toimintaan osallistuvien 

sosiaalinen asema yhdistää heitä niin, että he ovat valmiita taistelemaan samojen 

päämäärien puolesta kollektiivisesti.  

Järjestön toiminnan kehykset ja sen jäsenten asema vaikuttavat heidän toimijuuteen. 

Femucarinap toimii etnisyyttä välineellistäen alkuperäiskansojen sosiaalisena liikkeenä. 

Toisaalta he vahvistavat poliittisena naisten järjestönä naisten toimijuutta. Naisilla on 

sekä yksilöllistä toimijuutta että kollektiivista toimijuutta. Yksilöllistä toimijuutta 

tutkimukseni mukaan on subjektiivisuus. Femucarinapin naisten subjektiivisuus on 

heidän toimijuutensa perusta. Subjektiivisuus on muodostunut muun muassa naisten 
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sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta eli köyhyydestä maaseudulla ja peloista ja 

tunteista, joihin vaikuttavat muun muassa perheet ja miehet. Yksilölliseen 

toimijuuteen vaikuttaa siis naisten omat kokemukset etnisen ryhmän edustajana, 

maanviljelijänä ja sukupuolensa edustajana. Kollektiivinen toimijuus taas tarkoittaa sitä, 

että asiat tehdään yhdessä, ollaan ”me” Femucarinap ja ”me femut”. Kollektiivinen 

identiteetti, joka on syntynyt järjestössä, saa aikaan halun toimia yhdessä. Järjestö siis 

muodostaa kollektiivisen toimijuuden ja naiset yksilöinä vahvistuvat järjestöön 

osallistumisen kautta. 

Työssäni kaikkein tärkein syy toimijuudelle ja sen vahvistumiselle on vastarinta, johon 

järjestön olemassaolo perustuu suurelta osalta. Vastarinta kumpuaa niistä olosuhteista, 

joista naiset tulevat. Samat epäkohdat, jotka ovat synnyttäneet sosiaalisen liikkeen eli 

Femucarinapin ovat perusta vastarinnalle. Alkuperäiskansojen ja naisten asema 

valtiossa vaikuttaa siksi vastarinnan syntymiseen. Vastakkain asettuvat valtio ja 

Femucarinap. Vastarinta Femucarinapissa liittyy sekä ympäristön puolustamiseen että 

naisten oikeuksien parantamiseen. Halutaan taata yhtäläiset oikeudet miehille ja 

naisille, ja halutaan oikeus päättää sekä omasta maasta että kehosta. Toimimalla 

järjestössä voidaan yrittää saavuttaa nämä päämäärät. Olen esittänyt tästä syystä, että 

sosiaalinen liike on myös toimijuuden rakenne, joka on tulos toimijoiden yksilöllisistä ja 

kollektiivisista peloista ja haluista. Samalla toimijat tulevat myös itse sen muokkaamiksi 

Lähtökohtana tutkimuksessani oli se, että Femucarinapin jäsenten toimijuus on ollut 

rajoitettua, heillä ei ole ollut valtaa tehdä ympäristönsä käyttöä koskevia päätöksiä 

eikä valtaa parantaa naisten tai alkuperäiskansojen oikeuksia. Tämä kävi ilmi myös 

aineistostani. Vastauksena ongelmaan on järjestö, joka protesteilla ja kouluttamalla 

naisia saa muut tietoisiksi näistä epäkohdista. Naiset toimivat järjestössä julkisella 

puolella mutta pitävät äidin roolia edelleen tärkeänä. Näin ollen Femucarinapissa 

yksityinen ja julkinen tila yhdistyvät. Jos ajatellaan, että julkisella puolella toimiminen 

vapauttaa naisen alistetusta roolista, järjestö todella vahvistaa naisia ja heidän 

esteetöntä toimijuutta. Naiset kasvattavat järjestössä itseluottamusta eivätkä 

välttämättä toista huonoa mallia lapsilleen ja saattavat tuoda lapsensa järjestöön 

oppimaan. Keinot ovat poliittisia yrityksessä vaikuttaa politiikkaan vastarinnan kautta 

ja kulttuurisia naisten siirtäessä tietoa eteenpäin. Toimijuus vahvistuu poliittisen 
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osallistumisen ja vastarinnan myötä mutta kuinka paljon, jää avoimeksi. Lisäksi esteitä 

jää edelleen, naiset eivät ole vielä saaneet vaatimuksiaan läpi, machismoa on myös 

naisten keskuudessa, kaivosyhtiöt etenevät suunnitelmissaan ja maaseutu tyhjenee. 

Tutkimukseni asettuu Latinalaisen Amerikan sosiaalisten liikkeiden ja vastarinnan 

kontekstiin ja heijastaa siellä vuonna 2012 alkuperäiskansoihin vaikuttaneita asioita. 

Tutkimukseni valaisee myös sitä, kuinka alkuperäiskansojen liikkeiden toimintaa 

tutkittaessa on otettava huomioon, että ne eivät välttämättä aja vain 

alkuperäiskansojen oikeuksia. Kysymykset sukupuolesta ja alkuperäiskansojen välisestä 

epätasa-arvoisuudesta olisi otettava huomioon. Toisaalta naisten liikkeet eivät 

puolusta yleisesti naisten intressejä, vaan ne on määriteltävä jokaisessa tapauksessa 

erikseen. Femucarinapissa yhdistyvät nämä kaksi liikettä, joita on usein tutkittu 

toisistaan erillisinä. Tutkimukseni valottaa näkökulmaa valtion ja naisten suhteeseen 

alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamisen kontekstissa.  

Ennen kaikkea tutkimukseni on esimerkki toimijuuden tutkimisesta ja rakentumisesta 

ja siitä, kuinka se kertoo yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta laajemmallakin tasolla. 

Asiat, jotka Femucarinapin naisten toimijuuteen vaikuttavat ja joita he ajavat, ovat 

ajankohtaisia myös kansainvälisesti. Yhdistyneissä Kansakunnissa eli YK:ssa puhutaan 

tällä hetkellä yhteisöjen maaoikeuksista, naisten ja alkuperäiskansojen oikeuksista 

luonnonvaroihin ja veden tärkeydestä99. Näiden naisten taistelu ei ole pelkästään osa 

heidän omia yhteisöjään tai edes Perua, vaan he ovat yhä aktiivisempia kansainvälisesti 

ja heidän ajamat asiat koskevat monia muita ihmisiä. Tutkimukseni valottaa erityisesti 

Latinalaisen Amerikan naisten kansalaisliikkeitä ja niiden vastarintaa ja tutkimustani 

voisi jatkaakin vastarinnan syvällisemmällä tutkimuksella ja viedä eri suuntiin 

machismon tai yhteisöjen luontosuhteen ymmärtämiseen Perussa. Olisi myös 

kiinnostavaa nähdä naisten toimijuuden vahvistuminen pitkällä aikavälillä, tuleeko 

heistä esimerkiksi poliittisia vaikuttajia ja pystyykö uusi sukupolvi toimimaan 

merkittävästi paremmassa asemassa yhteiskunnassa.  Käytännössä tutkimustani voisi 

soveltaa myös koulutuksellisten työpajojen suunnittelussa sellaisille naisille, jotka eivät 

                                                             
 

99
 Vuonna 2012 nämä asiat olivat esillä mm. Rio +20 konferenssin kansankokouksen loppuasiakirjassa 

(Cupula dos pavos) ja FAO:n julkaisemassa uudessa ohjeistuksessa eri maiden valtioille (FAO). 
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ole vielä niin aktiivisia toimijoita. Toimijuuden vahvistuminen haastaa ja muuttaa 

yhteiskunnan rakenteita, mikä on kiinnostavaa antropologian lisäksi myös muilla aloilla. 
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Liite 1: Femucarinapin naisten koulutus ja perhe 
 

Tiedot taulukoihin on kerätty Femucarinapin jäsenten taustatietoja kartoittaneista 

lomakkeista, joissa kysyttiin muun muassa heidän koulutusta, perhetilannetta, 

ammattia, aikaisempaa kokemusta järjestöistä ja syitä osallistumiselle Femucarinapiin. 

Lomakkeisiin vastasi yhteensä 33 naista. Lisäksi olen kerännyt taulukoiden aihepiirejä 

vastaavat tiedot haastatteluistani, jotka eivät olleet vastanneet lomakkeeseen (8 

haastattelua). Taulukoissa vertaillaan yhteensä 41 Femucarinapin naista keskenään.  

Taulukko 1: Koulutus ja siviilisääty 
 

 

Taulukko 2: Koulutus ja ikä 
 

 

Siviilisääty

Koulutus Ei tietoa

Sinkku 

(Soltera)

Naimisissa 

(Casada)

Avoliitossa 

(Convivien

te)

Leski 

(Viuda)

Eronnut 

(Divorci

ada)

Yksinhuoltaja 

(Madre 

soltera) Yhteensä

Ei tietoa 3 1 2 1 7

Ala-aste kesken (Primaria 

incompleta) 1 1 1 3

Ala-aste (Primaria completa) 2 2

Ylä-aste kesken (Secundaria 

incompleta) 3 3 1 7

Ylä-aste (Secundaria 

completa) 1 4 1 1 1 8

Ammattikoulu kesken 

(Superior Técnica incompleta) 1 1 1 1 4

Ammattikoulu (Superior 

Técnica completa) 5 2 3 10

Yhteensä 4 12 12 9 1 3 41

Ikä

Koulutus Ei tietoa 0-10 v. 11-20 v. 21-30 v. 31-40 v. 41-50 v. 51-60 v. 61-70 v. Yhteensä

Ei tietoa 1 1 5 7

Ala-aste kesken 

(Primaria incompleta) 1 1 1 3

Ala-aste (Primaria 

completa) 1 1 2

Ylä-aste kesken 

(Secundaria 

incompleta) 2 4 1 7

Ylä-aste (Secundaria 

completa) 1 3 1 2 1 8

Ammattikoulu kesken 

(Superior Técnica 

incompleta) 2 1 1 4

Ammattikoulu 

(Superior Técnica 

completa) 3 4 2 1 10

Yhteensä 7 3 6 5 15 4 1 41
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Taulukko 3: Lasten määrä ja nuorimman lapsen ikä 

 

 

Liite 2: Haastattelut 

 

Haastattelu 
numero 

Nimi  Sukupuoli Ikä Paikkakunta Milloin ja 
missä 

Rooli 
Femucarinapissa 

1 Marion Nainen 40 Tambo,Huancayo, 
Junín 

16.1.12 
Huancayo 

Ei mukana 

2 Marilu Nainen 48 Huancayo, 
Junín 

16.1.12 
Huancayo 

Alajärjestössä 

3 Marisa Nainen 49 Urubamba, Cusco 
 

22.1.12 
Cusco 

Järjestösihteeri 

4 Primitiva Nainen 40 Millecash, Puno 22.1.12 
Cusco 

Jäsen 

5 Elsa Nainen 45 Cerro de Pasco, 
Pasco 

4.2.12 
Huancayo 

Kulttuurisihteeri 

6 Edgar Mies 56 Tambo, 
Huancayo, Junín 

5.2.12 
Huancayo 

Ei mukana 

7 Evelyn Nainen 25 Huancayo, Junín 6.2.12 
Huancayo 

Jäsen 

8 Rosa Ojeda Nainen 50 Concepción, Junín 15.2.12 
Lima 

Varapuheenjohtaja 

9 María Villaverde Nainen 24 Huancayo, Junín 15.2.12 
Lima 

Jäsen 

10 Témpora  Nainen 55 Tambogrande, 
Piura 

12.3.12 
Lima 

Ympäristösihteeri 

11 Rosa Cachi Nainen 46 Puno 12.3.12 
Lima 

Tiedotussihteeri 

12 María Sangama Nainen 49 Nauta, Loreto 13.3.12 
Lima 

Alkuperäiskansojen 
sihteeri 

13 Emily Nainen 23 Puerto 
Maldonado, 
Madre de Dios 

14.3.12 
Lima 

Jäsen 

14 Lucy Nainen 52 Rioja, San Martín 14.3.12 
Lima 

Asiakirjasihteeri 

15 Lourdes Huanca Nainen 42 Moquequa, asuu 
Limassa 

16.3.12 
Lima 

Johtaja 

Lasten määrä
Nuorimman 

lapsen ikä Ei tietoa Ei lasta  1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4 lasta

5 lasta tai 

yli Yhteensä

ei tietoa/ei lasta 1 13 1 2 3 20

0-5 V. 1 1

6-10 v. 1 1 2 2 6

11-15V. 1 1 1 3 6

16-20 V. 1 2 1 1 1 6

yli 20 v. 1 1 2

Yhteensä 1 13 2 6 6 4 9 41
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Liite 3: Kuvat 
Kaikki kuvat: Martta Haveri 2012 

 

1. Pachamama Femucarinapin toimistolla Limassa. Pienissä kupeissa on erilaisia siemeniä. 

 

2. Lourdes Huanca kertoo naisille Femucarinapista ja místicasta Carabayllosissa, Limassa 

26.2.2012.  
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3. Místican rakentamista ennen vesimarssin tiedotustilaisuutta Limassa 10.2.2012. Tämä oli 

suurin koskaan näkemäni rituaali. Taustalla seisoo muihin järjestöihin kuuluvia ihmisiä.  

4. Mística Cuscossa 22.1.2012 ennen työpajaa, jossa käsiteltiin alkuperäiskansojen 

konsultoimista koskevaa lakia. Työpaja pidettiin Consulta Previan yhteydessä. 
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5. Consulta Previa, Huancayo 5.2.2012. Tapahtumassa oli ihmisiä monista eri järjestöistä ja 

suurimman osan ajasta he istuivat ja kuuntelivat puhujia. Femucarinapin jäsenet kuten tässä 

Témpora, pitivät usein järjestön lippua selässä.  

6. Consulta Previa, Lima 14.2.2012. Evelyn tekee ehdotuksen, miten niiden järjestöjen ryhmä, 

jotka eivät ole yhtenäisyyden sopimuksessa, olisi ajateltava Consulta Previassa käsitellystä 

laista.  
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7. Gran Marcha del Agua eli suuri vesimarssi Liman keskustassa 10.2.2012. Femucarinap marssi 

muiden Congan projektia vastustavien kanssa. 

 

8. Femucarinap marssi Liman keskustassa kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2012. Taustalla 

olevassa nukessa lukee ”Porque somos valientes, estamos presentes” eli koska olemme 

arvokkaita, olemme paikalla. 
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9 ja 10. Terveystyöpajassa käsiteltiin esimerkiksi terveeseen naiseen liitettyjä adjektiiveja 

(ylempi) ja pohdittiin ryhmissä omaan terveyteen liittyviä tärkeitä tapahtumia elämän aikana. 
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11. Rosa Ojeda marssimassa Liman keskustassa kansainvälisenä vesipäivänä 22.3.2012. Kyltissä 

lukee ”El Agua es vida y un derecho humano, no se venden” eli vesi tarkoittaa elämää ja 

ihmisoikeutta, sitä ei myydä. 

 

12. Kansallisen kokouksen aluksi 10.3.2012 nuoret tekivät esityksen, kuinka Femucarinap estää 

taistelullaan valtion ja kaivosyhtiön sopimuksen kaivausten sallimisesta. Tässä vaiheessa 

esitystä Femucarinap on jo voittanut. Nuoret pukivat esitystä varten alueidensa perinteisen 

asun. 


