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Sammendrag 

Denne oppgaven baserer seg på feltarbeid blant jordbrukere i Piedra de la Luna, Nicaragua. 

Oppgaven tar for seg ulike utrykk for kjønnsroller. Det empiriske materialet er samlet inn 

gjennom daglig deltakelse på et gårdsbruk. Gården som jeg har bodd på og beskriver i 

oppgaven, er et kvinnedrevet hushold. Oppgaven vil være en studie av hverdagen til 

menneskene som bor der og av historier fra deres liv. Jeg vil se på holdninger til kjønn som en 

del av kjønnsroller, og drøfte diskurser og hva som skjer i praksis. Jeg viser hvordan kjønn 

kan manifestere seg i arbeidsdelingen mellom menn og kvinner, seksualmoral, hvem som 

oppholder seg hvor. 

Det har blitt skrevet mye om kvinners tilknytning til morsrollen og hjemmet i Nicaragua, og 

mannsrollen har ofte blitt beskrevet som den som tar lønnet arbeid. Men det er også mange 

kvinner som lever som alenemødre. Mange kvinner tar seg av lønnet arbeid, hus, hjem og 

barn, en såkalt doble jorndada eller dobbel arbeidsdag.   

Hvordan kvinnene snakker om kjønn har gitt meg innblikk i deres ideologi om menn og 

kvinners liv, normer og moral. Jeg drøfter empirien opp mot et mye brukt skille innenfor 

kjønnsforskning i Latin-Amerika som aktiv (maskulint)/passiv (feminint) og offentlig og 

privat sfære. Mine funn er at til tross for at disse skillene blir omtalt og legger noen føringer 

på ulike områder, har kvinnene handlingsrom til å bryte ut av situasjoner.  
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Forord 

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke mine venner og informanter i Piedra de la Luna. 

Takk for den utrolige åpenheten dere viste meg da dere tok meg inn i deres hjem, og sov, 

snakket, spiste og arbeidet med meg dag etter dag. Dere tålte å ha meg rundt dere til enhver 

tid og inkluderte meg i deres slekts og venners sirkler. Dere delte mange vanskelige historier 

med meg og behandlet meg etter hvert som en nær venn. Jeg har lært utrolig mye av dere og 

er evig takknemlig. Det er en opplevelse jeg tviler på at jeg får oppleve på samme måte igjen.  

Premiering fortjener også min gode venn Argentina i Managua. Du var en uvurderlig støtte i 

starten av oppholdet og fulgte opp hele veien, og gjør det enda. Din interesse for ditt land og 

mitt prosjekt bidro til mange konstruktive og gode diskusjoner. Ditt kontaktnettverk kom også 

veldig godt med da en ensom antropolog skulle til å begi seg ut i ukjent terreng. Tusen takk 

også til Johanna, Rosalba, Victor og Rosita som er en del av legeteamet til Itxchen som jeg 

fikk være med de første fem ukene i felt. Deres tålmodighet til å svare på tusen spørsmål ble 

satt stor pris på av en nysgjerrig forsker og person. Takk til Lloana, hennes familie og alle 

mine venner i Matagalpa.  

En stor takk til min veileder Marit Melhuus for nøye gjennomlesninger, spennende innspill og 

inspirerende diskusjoner rundt mitt prosjekt. Jeg må også nevne at prosessen ikke hadde vært 

i nærheten så bra uten den gode gjengen på pauserommet.   

Takk til Ada, Børge og Audun som leste over oppgaven og gav meg gode innspill. Sist, men 

ikke minst, tusen takk til familien og alle dere tålmodige, støttende og gode venner. 
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Kapittel 1 

 

Jeg har gjort feltarbeid på en gård i høylandet, Nicaragua. Oppgaven dreier seg om 

sammenhengen mellom kjønn og arbeidsdeling. Jeg vil vise ulike måter kjønnsroller kan 

komme til utrykk på. Det handler også om forventinger knyttet til kjønn, hvilke oppgaver som 

forventes å gjøres av en mann, og hva som forventes av en kvinne. Nedenfor følger en typisk 

hendelse på gården som er et eksempel på hvordan kjønnsroller kan komme til utrykk.  

 

Nærmest daglig lagde vi tortillas eller lomper av maís. Tortillas lages av maismel som 

kvinnene på gården også lager selv. Veden blir tent som noe av det første som skjer hver 

morgen. Det er vanskelig å lage tortillas flate, om du ikke har øvd over en tid. Helen, 

gårdeieren, ville gjerne lære meg å lage tortillas, og lærte meg hvordan jeg skulle få den rund 

og flat. Manuel stod som en nysgjerrig tilskuer og syntes det var morsomt at jeg ikke kunne 

lage tortillas. For ham var det veldig unormalt med en kvinne som ikke kunne denne kunsten. 

Han stod i døråpningen og smålo av mine ujevne lomper. Jeg spurte om han kunne lage dem 

flate. Han lo av meg og sa at han kan vel ikke lage tortillas. Jeg spurte om han ikke ville 

prøve. Han svarte forsiktig nei, som om han ikke ville si nei til meg, men følte seg ikke 

komfortabel med å gjøre det. Han visste ikke hvordan han skulle gjøre det, og han var 

motvillig til å prøve. Jeg svarte at han kunne jo godt bare prøve. Bestemoren svarte for han "el 

no se mete en la cocina", som betyr: "han beveger seg ikke inn på kjøkkenet".  

  

Kjønnsroller kan komme til utrykk på mange måter, dette kan være et av dem hvor det kan 

sees som en gutt ikke ”skal” ta del i arbeidet på kjøkkenet. I Nicaragua har det vært skrevet 

mye om hvordan kvinner jobber hjemme og mannen er den som forsørger familien. Dette er 

en del av normer og moral for hvordan arbeidsdeling burde fortas, men disse normene gjelder 

ikke alltid og kan endres, i alle fall i praksis. I Piedra de la Luna, hvor jeg har gjort feltarbeid, 

skilles det på forventningene til en mann og forventingene til en kvinne. Jeg vil beskrive noen 

av dem i denne oppgaven.  

 

 



2 

 

Denne oppgaven og problemstilling 

Piedra de la Luna er et lite sted i høylandet, Nicaragua, som er det største landet i Mellom-

Amerika. Området jeg har vært i ligger i fjellene og er kjent for jordbruk og kaffedyrking. De 

aller fleste i området rundt driver med jordbruk. Den fysiske arbeidsmetoden er en del av 

deres hverdag og påvirker hvordan de lever livet sitt. Jeg har levd sammen med jordbrukere i 

Piedra de la Luna og tatt del i deres hverdag. Utgangspunktet for oppgaven er å beskrive ulike 

sider ved hvordan menn og kvinner utrykker sine kjønnsroller og hvordan de blir utrykket i 

samfunnet. Er moralen ulik for menn og kvinner? Er arbeidsdelingen avgjort etter hvilket 

kjønn man tilhører? Er det forventinger til hvor man oppholder seg avhengig av kjønn? Disse 

spørsmålene vil jeg besvare gjennom å se på hvordan dette fungerer i praksis i Piedra de la 

Luna. Jeg vil beskrive ulike utrykk for kjønnsidentitet og kjønnsroller. Dette vil jeg drøfte på 

bakgrunn av samhandlingsdata og samtaler jeg har hatt med kvinner som har fortalt meg om 

deres liv. Jeg har snakket med kvinnene i Piedra de la Luna om deres tidligere menn og 

hvordan de så på arbeids- og ansvarsfordeling mellom seg selv og sin mann. Vi snakket, lo og 

gråt over menn og den harde hverdagen, eller gledet oss over mat og en produktiv arbeidsdag.  

 

Jeg vil skrive om hvordan befolkningen organiserer hverdagen. Gården jeg fikk mulighet til å 

bo på er ledet av et kvinnelig overhode. Det er ikke så uvanlig at et hushold blir ledet av en 

kvinne i Piedra de la Luna.  

 

Hvordan definerer kjønn arbeidsdelingen og maktposisjonen til bøndene i Piedra de la Luna? 

Jeg vil vise hvordan kjønnsroller kommer til utrykk, gjennom å se på blant annet 

arbeidsdeling, rom, moral og sosialisering.  

 

Oppgaven er strukturert slik: etter å ha gått gjennom teoretisk og analytisk rammeverk, og 

metode, starter jeg i kapitel 3 med å skrive om arbeidsdeling og sosialt rom. For å gjøre det, 

vil jeg presentere husholdet jeg har bodd hos under feltarbeidet, og beskrive deler av deres liv. 

Deretter vil jeg utforske hvordan kjønn spiller inn på arbeidsdelingen, og knytte det til sosialt 

rom og hvordan menn og kvinner inntar roller i samfunnet. Kapitel 4 handler om moral. Jeg 

vil argumentere for at moralen også kan være et utrykk for kjønnsroller i Piedra de la Luna, 

ved at moralen avhenger av kjønn. En handling som kan være godtatt for en mann er ikke 

godtatt for en kvinne og omvendt. Moral kan fungere toveis. Moralen legger føringer for 
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hvordan man lever, men hvordan man lever gjør også at man opprettholder moralske verdier. 

Jeg vil gi beskrivelser av hvordan moral virker i hverdagslivet og hvordan moral forstås av 

lokalsamfunnet i Piedra de la Luna. Utroskap og seksualmoral vil danne mesteparten av 

grunnlaget for drøftingen i det kapittelet. I siste kapitel vil jeg ta opp sosialisering av 

kjønnsroller. Der vil jeg fokusere på sosialisering av barn, derunder voldelig praksis i nære 

relasjoner. Jeg vil presentere empiri som danner et grunnlag for å drøfte en opprettholdelse og 

mulig videreføring av kjønnsroller jeg vil presentere. Deretter vil jeg avlutte med å vise 

hvilket handlingsrom kvinnene i Piedra de la Luna har, til tross for ideologiske føringer eller 

materielle begrensninger. Konkluderende bemerkninger vil være at selv om kjønnsroller ved 

hjelp av ulike sanksjoner og holdninger opprettholder normer og moral knyttet til kjønn, 

finnes det handlingsrom i Piedra de la Luna. Normene er ikke absolutte, og det finnes 

handlingsrom for å manøvrere innenfor gitte rammer. 

Kjønn, moral og arbeidsdeling 

Til å analysere mitt datamateriale har jeg valgt å fokusere på ulike fellestrekk som har vært 

fokusert på av andre forskere i Latin-Amerika og Nicaragua. Jeg bruker noe eldre forskning 

som er relevant for oppgaven fordi jeg har studert i et avskåret landsbysamfunn. Begrepene 

machismo og marianismo er viktige i oppgaven. Kjønnsrollene i Piedra de la Luna passer på 

mange måter inn i dette systemet av mandighet (machismo), som Lancaster har kalt det 

(1992). Jeg fokuserer særlig på machismo fordi det var noe mine informanter brukte daglig 

om menn, både som årsak og begrunnelse. For å drøfte disse begrepene vil jeg trekke inn 

Stevens (1973) som én av de mest omtalte i forbindelse med marianismo-begrepet, og dermed 

også machismo-begrepet, da det er relasjonelle begreper. Jeg vil bruke Ehlers som en kritisk 

stemme til Stevens tekst (1991 i Melhuus 1992), og trekke på Marit Melhuus og Kristi Anne 

Stølen sin forskning (1996) for å ramme inn begrepenes betydning så vel som gjennomgangen 

av kjønnsforskning i Latin-Amerika. Melhuus vil også bidra i min analyse av moral (1992, 

1996). Stølen gir grunnlag for komparasjon i forhold til moral, men hennes arbeid om kjønn 

fra Argentina er viktig i fohold til arbeidsdeling. Skillet mellom offentlig og privat sfære vil 

være analytisk relevant for både moral, arbeidsdeling, sosialt rom og sosialisering. Der vil jeg 

trekke på Stener Ekern sitt arbeid (1998), Christian Krohn-Hansen (2001) og Roger Lancaster 

(1992). I forhold til sosialt rom vil Maria Elisa Christie (2008) være relevant. Marianne 
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Gullestad har gitt meg viktig innsikt på fremstillingen av hverdagssituasjoner (Gullestad 

1984).  

 

Kjønnsidentitet forandres, påvirkes og endres konstant. Gjennomgående tema i avhandlingen 

vil være å belyse ulike sider ved kjønnsidentitet. Hva man legger i begrepet kjønn, mann og 

kvinne varierer fra samfunn til samfunn og kan ha ulike utrykk. Jeg ønsker å se på hvordan 

kjønn utrykkes i ulike deler av hverdagslivet og hvordan kjønn påvirker avgjørelser og 

handlinger i dagliglivet i Nicaragua. For å forsøke å forstå hvordan kjønn utrykkes i et ruralt 

jordbrukssamfunn i Nicaragua vil jeg se på praksis i hverdagslivet. Arbeidsdeling blir et 

viktig inntak til å forstå hvordan kjønnsroller manifesterer seg i hverdagslivet. Gjennom å 

studere hva folk gjør vil jeg få tilgang til hvordan kjønn ”virker” i samfunnet, eller hvordan 

utrykk kjønnsroller kan ha. Jeg vil også se på hvordan kjønn blir snakket om, vurdert og 

sladret om. Hvilke verdier blir sett på som viktige for en kvinne, og hvilke forventinger har 

man til en mann? Kan man, ved å se på oppførsel og måten man snakker om ulike normer for 

menn og kvinner, forstå hvordan kjønnsroller kommer til utrykk?  

 

Biologisk eller sosialt konstruert kjønn 

At menn og kvinner har ulike roller og ansvarsområder i ulike kulturer har lenge vært kjent. 

At maktbalansen mellom kjønn vil variere fra samfunn til samfunn er også et faktum (Ortner 

& Whitehead 1985). Et sentralt anliggende for å forstå ulikheter mellom kjønn kan være 

forholdet mellom hvorvidt kjønn er konstruert biologisk eller sosialt. Ortner og Whitehead 

skiller mellom sex og gender hvor sex er den biologiske, medfødte konstruksjonen av kjønn, 

mens gender er den sosiale. De ønsker å forstå kjønn ut ifra den sosiale konstruksjonen av 

kjønn: 

 

That natural features of gender, and natural processes of sex and reproduction, 

furnish only a suggestive and ambiguous backdrop to the cultural organization of gender and 

sexuality. What gender is, what women and men are, what sort of relation do or should obtain 

between them- all of these notion do not simply reflect or elaborate upon biological “givens”, 

but are largely a product of social and cultural processes (Ortner og Whitehead 1985, s.1).       
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De argumenterer for at kjønn er produkt av sosiale og kulturelle prosesser. Menn og kvinners 

kjønnsroller er sosialt konstruert gjennom sosialiseringsprosesser for å bli en sosial person 

(Stølen 1991, s. 4). I denne oppgaven vil jeg fokusere på den sosialt konstruerte mann og 

kvinne. Forståelsen og konstruksjonen av kjønnsidentitet og kjønnsroller blir forstått på 

forskjellige måter i ulike samfunn. For å gi begrepene et innhold har jeg latt meg inspirere av 

hvordan Stoller har definert dem:  

 

Gender identity and gender role are related, but different. The former is the self-

awareness, either conscious or unconscious, that one belongs to one sex and not the other, the 

sense of “maleness” and ”femaleness”. The latter is the overt gender-specific behavior one 

displays in public according to cultural expectations (Stoller 1968:10 i Gilmore 1987:9)   

 

Sagt med andre ord, slik jeg ser det, at kjønnsidentitet er hvordan du ser feminitet og 

mannlighet, og kjønnsroller dreier seg mer om hvordan en fremstiller seg eller sine handlinger 

offentlig i henhold til kulturelle forventinger. Denne oppgaven kommer ikke til å ta del i 

debatten om hvilke ulikheter mellom kjønn som er sosialt eller biologisk fundert. Det vil 

likevel være innlysende at visse biologiske føringer som for eksempel fysisk styrke hos menn 

og graviditet hos kvinner vil spille inn i organiseringen av hverdagen til mine informanter. 

Min interesse er i midlertidig ikke å avdekke hva som skyldes biologi eller sosialisering. Jeg 

vil fokusere på hvordan kjønn blir sosialt konstruert, uten at jeg avfeier det biologiske 

aspektet.   

 

Kjønn i Latin-Amerika 

Kjønn i Latin-Amerika var lenge fokusert på å studere kun menn, mens kvinner i mange 

sammenhenger var ekskludert fra vitenskapelig forskning. Mange Latin-Amerikanske land 

levde i fattigdom etter mange års diktaturer og borgerkriger. Forskningen har derfor dreid seg 

mye om kartlegging for å implementere sosiale reformer og endringer. I motsetning til andre 

steder, som USA og Europa, kom forskning på latinamerikanske kvinner som en forløper til 

kvinnekampen, heller enn som en konsekvens. Mange av studiene gjort om kvinner i Latin-

Amerika ble kritisert for å heve ulikhet mellom kjønn og nedprioritere klasseforskjeller som 

inntil da hadde blitt sett på som løsningen for å oppnå sosial likhet (Melhuus og Stølen 1996). 
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I studier som fokuserte på kvinners deltakelse i produktive og reproduktive arbeid kom det 

frem at kvinnene var en stor del av hjulene som holdt samfunn i gang. Et formalistisk 

klasseperspektiv og et økonomisk perspektiv i disse studiene gjorde at problemer knyttet til 

kjønn ble et problem om kvinner, og et problem om kvinner ble redusert til et spørsmål om 

klasse. Spørsmål om kjønnsrelasjoner ble lenge relatert til et spørsmål om ideologi, med 

familien som det viktigste stedet for reproduksjon av kjønnsideologi. I latinamerikansk 

forskning relatert til kjønn har det i perioder vært mye fokusert på et maktovertak fra mannens 

side. Machismo-begrepet har vært et sentralt begrep i forskning på kjønn i Latin-Amerika 

(Melhuus og Stølen 1996, s. 10).   

 

Machismo og Marianismo 

Forskning gjort om kjønn i Latin-Amerika kommer sjelden utenom begrepene om Machismo 

og Marianismo. Machismo forstås og utrykkes forskjellig, og varierer fra region til region. 

Begrepet er blitt beskrevet å innebære kvaliteter som for eksempel en aggressiv væremåte mot 

menn, men også mot kvinner. Stevens utfordret den mer økonomiske og klasseorienterte 

tenkemåten. Hun var opptatt av blant annet fremstillingen av kjønn, den passive kvinnen og 

dens implikasjoner for å forstå relasjoner mellom menn og kvinner (Melhuus og Stølen 1996). 

Et slikt fokus markerer et skille fra et mer økonomisk rettet fokus i studier av kjønnsrelasjoner 

nevnt ovenfor. Frekke kommentarer, fravær fra hjemmet, stygge ord eller voldeligheter mot 

kvinner er en del av karakteristikken for ”macho” menn. Virilitet blir sett på som selve 

bekreftelsen på en macho mann. Det anses som positivt å ha sex med mange, og barn kan 

således være et ”bevis” på disse relasjonene. Jo flere barn, jo mer macho (Stevens 1973). 

Blant kvinner er begrepet ofte brukt som en årsaksforklaring til hvorfor menn er som de er, 

men det er også nødvendig for kvinnenes martyrdom skriver Stevens (1973).  Marianismo er 

det relasjonelle begrepet som er blitt brukt om de kvinnelige kjønnsrollene. Forfatteren av 

dette begrepet, Stevens, skriver om marianismo: ”marianismo picture its subjects as semi-

divine, morally superior and spiritually stronger than men” (Stevens 1973, s. 62). Begrepet 

innebærer også verdier som kyskhet, jomfruelighet, lidelse og verdier knyttet til å være en god 

mor. Martyrdom eller lidelse er blitt beskrevet som en del av marianismo-begrepet. Det kan 

bli brukt som en forklaring på hvorfor menn kan være voldelige mot kvinner, hvorfor menn 

kan stikke fra barn og ansvar eller andre problemer kvinnene møter i hverdagen. Det kan også 
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bli brukt av kvinner for å hevde sin verdi. Stevens skriver at ”the true macho” altså den ekte 

macho
1
 er fiendtlig mot kvinner, bortsett fra sin egen mor. Hun forteller videre at det er 

årsaken til kvinnenes klaging og martyrdom, og at det er denne machokulturen de har i tanken 

når de referer til ”repressive and machista society” (Stevens 1973, s. 60).  

 

Mariansimo-begrepet slik Stevens (1973) presenterte det er blitt kritisert for ikke å ta høyde 

for økonomiske og politiske omstendigheter i sine beskrivelser av kjønnsrelasjoner (Melhuus 

og Stølen 1996). Med fokus på spiritualitet hevdet Stevens at kvinner godtok undertrykkende 

oppførsel fra menn, ved at kvinnene kunne hevde seg over dem som spirituelt sterkere og 

moralsk sterkere enn menn (Stevens 1973). At kvinner derfor selv valgte å forbli underordnet 

menn, voldelig og dårlig behandlet, var strukturer kvinner selv var med på å underbygge deres 

identitet som gode mødre og spirituelle vesener (Stevens 1973 i Melhuus 1992). Ehlers har 

kritisert Stevens (1973) for ikke å ta høyde for at kvinnene ikke alltid har mulighet til å handle 

annerledes (Ehlers 1991 i Melhuus 1992). Ehlers har studert fattige kvinner i høylandet, 

Guatemala, og fokuserer mer på å finne ut hvorfor kvinnene holder ut dårlig oppførsel fra 

menn. Hun finner at det er fordi kvinnene der ikke har mulighet til å bryte relasjoner med 

menn fordi de ofte er økonomisk avhengig av menn. Ehlers har analysert kjønnet 

arbeidsdeling og funnet at kvinnene er oftest ikke innlemmet i sfæren for lønnet arbeid og blir 

nødt til å holde ut voldelig oppførsel på tross av at de ikke ønsket dette; ”Far from welcoming 

men´s abuse, women have no choice (Ehlers 1991 i Melhuus 1992, s. 127).  

 

Blant folk i Nicaragua er machismo et mye brukt begrep. Utrykk som el es macho, eller soy 

muy macho som betyr han eller jeg er tøff, er ikke uvanlig. Montoya Del Solar har gjort 

feltstudier blant i et jordbrukssamfunn i høylandet i Nicaragua. Hun undersøker blant annet 

hvordan kvinner og reformer ble til i tiden etter Sandinistene kom til makten og utover til 

1995 (1996). Hun skriver at machismo er en del av den lokale mentaliteten og inneholder 

motsettende forestillinger om den aggressive mannen, og den passive kvinnen (Montoya Del 

Solar 1996). En dikotomi mellom maskulinitet og femininitet kan utrykkes på mange måter 

aggresivitet/passivitet, erobrer/erobret, invaderer/invadert (Montoya Del Solar 1996). Jeg vil 

nevne at disse dikotomiene og ideene om machismo og mariansimo er stereotypier og at det 

finnes mange andre fremstillinger av kjønnsroller i Nicaragua og Latin-Amerika. Begrepene 

er likevel nyttige som analytiske verktøy for å forklare trekk ved menn og kvinner i Piedra de 
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la Luna. Jeg vil bruke begrepet machismo fordi detble brukt nærmest daglig blant mine 

informanter og fordi det er en sentral del av deres forståelse av kjønnsroller. Mariansmo ble 

ikke mye brukt blant befolkningen i Piedra de la Luna. Jeg vil trekke frem sider ved begrepet 

som verdien av den gode mor, men vil fokusere mest på machismo-begrepet rent eksplisitt 

fordi det i mye større grad har gjort seg gjeldende i det etnografiske materiale. 

 

Offentlig og privat sfære 

Jeg vil undersøke hvordan inndeling av sfærer til tider sammenfaller med kjønnsroller. At 

kvinner ofte oppholder seg, eller er forventet å oppholde seg i en sfære, mens menn forventes 

å oppholde seg i en annen. Denne inndelingen av sfærer betegnes ofte som inndeling mellom 

privat og offentlig sfære og har vært brukt i kjønnsforskning blant antropologer i Latin-

Amerika. Det er relevant for meg fordi inndelingen kan hjelpe til å belyse arbeidsdeling i 

Piedra de la Luna. Denne inndelingen er også blitt betegnet som skillet mellom casa/calle 

eller hus og gate (Ekern 1998). Begrepene om marianismo og machismo inneholder noen av 

de samme trekkene som disse skillene. Christian Krohn-Hansen har beskrevet offentlig sfære 

og hva som blir sett på som mandig i politikken og sosialt liv i den Dominikanske republikk 

(2001). Det blir relevant for meg å se på hans forskning fordi han fremhever godt hvilke 

forventinger som foreligger fra lokalsamfunnet. Jeg påpeker likhetstrekk til materialet fra 

Piedra de la Luna. Krohn-Hansen har funnet at i det politiske terrenget i den Dominikanske 

republikk foreligger det en forventning om at mannen skal være ”til stede” og delta i 

samfunnet på ulike formelle og uformelle arenaer (2001). En politiker som ikke er synlig i det 

sosiale rom, blir antatt å være fraværende i politikken også. En politiker ”skal la seg bli sett” 

dejarse ver i den offentlige sfæren (Krohn - Hansen 2001,s 56). Krohn-Hansen belyser dette 

blant annet ved å se på et eksempel hvor ordføreren av San Antonio blir omtalt negativt av en 

landsbyboer ”som går fra arbeidet og hjem”. Ordføreren blir fremstilt av landsbyboeren 

somen som er fraværende og ikke bidrar nok, mens han i realiteten forsøker å jobbe for å få til 

politikken som kan hjelpe befolkningen (Krohn-Hansen 2001). Kvinnen på sin side er ansett 

som ansvarlig for å ta seg av hus og hjem. Det er ikke ideelt for en kvinne å ta stor del i det 

politiske livet. En side ved idealet for en kvinne i Latin-Amerika har vært beskrevet som en 

god mor som ikke bruker for mye tid i gatebildet, men som bruker tiden sin på mann, barn og 

hjem (Lundgren 2000). 
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Dette setter Krohn-Hansen i relasjon med forventinger til mannen om å være nærmest 

”nomadisk”. At en mann ideelt sett skal være tilgjengelig på mange arenaer, være med på 

ting, og helst drikke, danse og omgås med lokalbefolkningen. Han skal skifte dame, alltid 

være på jakt etter kvinner, kalt for en mujeriego eller skjørtejeger. Slik adferd blir positivt 

anerkjent, men det eksisterer også andre moralske idealer for mannen. Det blir ansett som 

ansvarlig og klokt å sørge for la mujer ”kvinnen” og barna sine. Til tross for at det anses som 

moralsk riktig, er det ikke alltid bidraget er mer enn symbolsk. Dette tilsier da en konflikt 

mellom to moralske verdisett for en mann. På den ene siden skal han være nomadisk og 

generøs, og være sosial og feste, på den andre siden skal han være stabil og forsørge familien. 

Slike forestillinger om mannlighet blitt funnet igjen flere steder i Latin-Amerika og Karibien 

(Krohn-Hansen 2001, Lundgren 2000). Lundgren skriver at det i Nicaragua foreligger 

forventninger om å ha utenomekteskapelige relasjoner dersom man vil sees på som en ekte 

mann. Dette blir legitimert av biologiske behov og underbygget av ideologi. Kvinner ser også 

til tider på menns utroskap nærmest som en normalitet og som noe som alltid kommer til å 

vedvare (Lundgren 2000). 

 

Jeg tolker det som om at noen av ideene presentert ovenfor kan relateres til inndelingen av 

den ”private” og ”offentlige” sfære. Det kan være en beskrivelse av at menn ofte dominerer i 

den offentlige sfære, og kvinner i den private. Disse analytiske verktøyene er mye brukt i 

Latin-Amerikansk sammenheng blant annet i forbindelse med arbeidsdeling. Jeg vil bruke 

begrepene som et rammeverk for å kunne utforske sammenhengen mellom arbeidsdeling, 

moral knyttet til kjønn, og inndeling av rom og sfærer. Privat sfære kan være knyttet til hus og 

hjem, barneoppdragelse og aktiviteter i hjemmet. At kvinner ofte dedikerer mye tid til hus og 

barn. De gir dem kjærlighet, bruker mye tid med dem, og får derfor ikke så mye tid og energi 

til overs til arbeid eller sosial omgang i den offentlige sfære. Dette kan være en årsak til at 

kvinner ikke tar like stor del i det politiske livet på enkelte steder i Latin-Amerika. Mennene 

bruker ikke like mye tid, fokus og energi på å oppdra og føde barn, og har derfor mye tid og 

krefter til overs til andre ting. (Rosaldo 1974 i Lamphere & Rosaldo). Rosaldo hevder i 

hennes artikkel ”Women, Culture, Soceity” at jo mer rigid skillet mellom det hun kaller 

domestic sfære og offentlig sfære er, desto mer undertrykte  og tilknyttet hjemmet er 

kvinnene. Og jo mindre tydelig dette skillet er, desto mindre undertrykket er ofte kvinnen 

(Rosaldo 1974 i Lamphere & Rosaldo 1974). Når det er sagt, er det ikke alltid at kvinnene 
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ikke opptrer i den offentlige sfære fordi de ikke har tid eller fokus til overs. Det kan også være 

relatert til moral (Melhuus 1992). Det har det vært drøftet sammenhengen mellom 

arbeidsdeling og moral også (Melhuus 1992). At det foreligger forventinger om at en kvinne 

holder seg i huset er relatert til lokal forståelse av moral og arbeidsdeling (Melhuus 1992). 

Tankene rundt skillet mellom offentlig og privat sfære, og derunder arbeidsdeling, er blitt 

videre utviklet i for eksempel Stølen (1996) og som nevnt her (Krohn-Hansen (2001).  

 

Krohn-Hansen skriver ”En stor del av menns konstruksjoner av mannlig identitet kan forståes 

som kontinuerlige forsøk på å finne en levelig balanse mellom disse to settene av moralske 

verdier” (Krohn-Hansen 2001, s. 60). At den mannlige identiteten strides mellom den ivrige 

skjørtejegeren og faren som tar ansvar for familien. Denne stridigheten kommer godt til syne 

ved en av informantene hans som har levd et helt liv som politiker og far til 23 barn. 

Politikeren forteller han giftet seg bra, men han ødela ekteskapet å være ”machista”. En mann 

som alltid hadde en annen, og har vært på jakt etter å erobre nye kvinner siden. På én side 

utrykker han at det er synd, men på en annen fremgår det at han har fått mange gode kontakter 

og mye ut av en sosial ”nomadisk” tilværelse.  Han mente at det at han hadde levd som 

skjørtejeger slettes ikke ble ansett som negativt (Krohn-Hansen, 2001). Dette bærer likheter til 

litteratur fra Nicaragua (Lancaster 1992). Jeg ønsker å bruke skillet mellom offentlig og privat 

for å få frem at arbeidsdelingen ofte sammenfaller med sosialt rom. At menn ofte jobber i en 

offentlig sfære og er mer synlige i det offentlige rommet enn kvinner. På samme måte er 

kvinner mer assosiert med arbeid i den private sfære enn menn, og dette utspiller seg i 

forventinger til sosialt rom. For eksempel ved kvinner tilbringer mindre tid i gaten eller på 

puben. Men dette skillet er ikke absolutt, og det finnes naturligvis mange unntak. I mitt 

datamateriale er det motstridende beviser. Det er også mange kvinner som leder 

husholdninger i Nicaragua nå og taler imot dette skillet. Jeg vil argumentere for at det fortsatt 

kan gjøre seg gjeldende for å se på forventinger til menn og kvinner som sammenfaller, både 

knyttet til arbeidsdeling, moral og sosialt rom.  

 

Moral 

Moral er et vidt begrep og et filosofisk begrep. Jeg ønsker ikke å begi meg inn i diskusjon på 

hva moral er filosofisk sett, det har jeg verken innsikt eller mulighet til, men jeg vil ta for meg 
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moral som utrykk for holdninger og normer til å forstå mer av diskursen rundt kjønn i Latin-

Amerika. Machismo og mariansmo har jeg introdusert som viktige begreper som har vært 

brukt til å forstå utformingen av kjønnsroller og moral i Latin-Amerika. 

 

I sin tekst om forholdet mellom diskurs og praksis rundt kjønnsroller i et ruralt 

jordbrukssamfunn i Argentina argumenterer Stølen for en kompleks og noen ganger 

motstridende konstruksjon av hva som i praksis er ansett for å være god oppførsel. Samfunnet 

Stølen har studert består av to grupperinger med ulik etnisk tilhørighet, gringos og criollos. 

Gringos var bedre stilt, materielt sett, enn criollos. Criollos jobbet ofte for gringoene, enten 

sesongarbeidere eller bosatte. Stølen fant at de to grupperingene hadde ulike oppfatinger av 

god moral og særlig seksualmoral. Gringos representerer verdier som kyskhet, de legger stor 

vekt på den gode mor og kvinnelig tilknytning til hjemmet, mye de samme verdiene som den 

katolske kirken kommuniserer (Stølen 1996 i Melhuus & Stølen, s. 159). Opprettholdelsen av 

denne diskursen er med på å sørge for et overtak fra den mannlige bonden sin side ved at han 

har kontroll over det materielle og andre ressurser, og gjennom dette, kontroll over kvinner. 

Stølen argumenter for at den dominerende kjønnsdiskursen, herunder arbeidsdeling, er med 

på å opprettholde ubalanse i maktrelasjoner. Ikke bare mellom kvinner og menn, men også på 

bakgrunn av etnisk tilhørighet (Stølen 1996 i Melhuus & Stølen, s. 160). Criollos seg i 

mellom organiserer arbeidet ulikt i forhold til gringos. Blant Criollos samarbeider menn og 

kvinner om arbeidet og det blir gjort lite skille mellom guttebarn og jentebarn. Der jobber alle 

sammen uavhengig av alder og kjønn. Stølen observerer at ulik arbeidsdeling også fører til at 

kvinnene blant criollos ikke blir dominert av mennene på samme måte og tar del i det 

økonomiske i familien. Arbeidsdelingen kan sees i sammenheng med seksualmoral, hvor 

gringos også i større grad skiller mellom kvinner og menn. De har strengere ”regler” for både 

menn og kvinner, men det er spesielt viktig med feminin jomfruelighet. Criollos er mer 

seksuelt frigjorte og ser selv på det som positivt at de er mer ”varmblodige” enn gringos 

(Stølen 1996 i Melhuus &Stølen).   

 

Melhuus har også gjort felt hvor seksualmoralen blir talende for lokalbefolkningens forståelse 

av moral. Melhuus har skrevet fra en meksikansk katolsk landsby hvor hun analyserer en 

fortelling i meksikansk kontekst hvor mannen avhenger av kvinnens dyd for å definere sin 

egen posisjon (Melhuus 1996 i Melhuus & Stølen 1996). Fortellingen utspiller seg i et 

mestizo samfunn i Mexico hvor denne historien gjenspeiler verdier som dreier seg om makt, 
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moral og kontroll, alt hører med i begrepet machismo som påvirker relasjonen mellom 

kvinner og menn. Analysen omhandler blant annet den sosiale betydningen av kvinnelig 

jomfruelighet og hvordan moral er sentralt i forhandlingen om ære eller skam. Melhuus viser 

hvordan mannens omdømme avhenger av en kvinnes oppførsel for å forhandle seg frem ære 

og makt. Kvinners identitet blir konstruert innenfor et dikotum, enten så er du en god kvinne, 

eller så er du det ikke. Samtidig viser Melhuus at dette er en kompleks konstruksjon som 

forhandles frem mellom mann og kvinne, kontinuerlig i forhold til hverandre. Kvinnelige 

kjønnsroller relaterer seg i stor grad til verdier som en god mor og en god kone (trofast), mens 

mannens posisjon kontinuerlig reforhandles mellom menn og på bakgrunn av ”hans kvinners” 

oppførsel (Melhuus 1996 i Melhuus & Stølen). Ære og skam kodeksen ble ikke fremhevet 

blant mine informanter. Jeg fant likevel grunnlag for at moral spiller inn i deres liv på 

liknende måter og var en del av å konstruere kjønnsroller. Dette vil jeg komme tilbake til i 

kapitel 4.    

A young girl does not roam the streets 
2
- Sosialisering 

Kjønnsidentitet skapes i relasjonen mellom kvinner og menn, og gjennom hvordan man 

relaterer seg i mellom. I Nicaragua har også den nevnte inndelingen mellom offentlig og 

privat gjort seg gjeldende. Menn har, også her, vært ytterligere forbundet med livet i gaten, 

eller forretningsverden, ofte kalt offentlige sfære. Kvinner deltar ofte mindre i disse typer 

arenaer. Kvinner er heller forbundet med hjemmet, det er der de bestemmer, og går ut helst 

med et ærend å føre (et mandado) og understreker eller legitimerer sin tid ”i gata” i samtale 

med andre. Å være en ”vago”, en som tilbringer mye tid på gaten, blir ansett som uanstendig 

og uansvarlig for en kvinne, og det er noe de helst unngår. Kvinnene forsøker derfor å 

legitimere deres tid utenfor huset godt overfor nabokonene (Lundgren 2000). Stener Ekern 

har observert helt spesifikke skiller mellom hvordan menn og kvinner deltar i ”street life”. I 

byen León hvor Ekern har gjort sitt feltarbeid blir det sagt at kvinnene er de som ”bygger” 

huset. De holder familien sammen og passer på barna i huset (1998).  

 

Menn og kvinner dominerer derfor forskjellige områder i samfunnet, de har hver sine 

”territorier”, ulike forventinger og plikter knyttet til disse. Den lokale forståelsen av disse 

kjønnsrollene, her i León, blir i noen tilfeller også videreført til barna, da det er de 

                                                 
2
 Tittelen er fra Stener Ekern sin bok «Street power» (1998) 
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kjønnsrollene en mor og en far selv lever etter. ”A young girl does not roam the street” (Ekern 

1998,s. 55). Ekern observerer at det i mye større grad er forventet at unge jenter holder seg 

”for gode for” å henge i gatene. Guttene blir ofte gitt mer fritid og har mindre forpliktelser i 

hjemmet enn sine søstre. Det er også sosialt akseptert og forventet at gutter tilbringer tid med 

andre menn, bygger relasjoner, driver dank eller forretninger. Dette er knyttet til hva man 

forventer av kvinner og hva som forventes av en mann. Jenter har større forpliktelser i huset 

og må ofte bruke tid på å hjelpe ”la madre”, men guttene har mer tid til fritid, sport og å være 

med venner (1998). Unge gutter konsumerer også en del alkohol. Noen få av dem opptil fem 

dager i uken. Unge jenter har ofte for mye husarbeid til å få tid til slike fritidssysler og er også 

under streng kontroll av sin mor. Ingen vil at jentene sine skal oppfattes som lite 

pliktoppfyllende og dårlig til husarbeid (Ekern 1998). 

 

Familie 

En relativt stor andel av befolkningen i Nicaragua er gift eller lever i såkalt uformelt 

partnerskap. Hagene skriver i sin forskning fra et samarbeid av syersker nær Matagalpa, 

regionen jeg også har gjort feltarbeid i, at de bruker betegnelser som marido (ektemann) og 

mujer (kone) uavhengig av den offisielle statusen av ekteskapet (Hagene 2008). Mine 

informanter fortalte meg at det var ikke alltid folk hadde råd til å inngå formelle ekteskap, 

men at man oppførte seg og omtalte hverandre som mann og kone uavhengig av hvordan 

inngåelsen ble utført. Det kunne være ved en seremoni i landsbyen og en fest, om man hadde 

penger til det. Befolkningen i denne regionen, men også hele landet, er influert av den 

katolske kirken. Nicaragua er et land hvorav ca. 3,85 millioner (57%) er definerer seg som 

katolske, til tross for at andelen protestanter (28%)  har økt mye de senere årene er antallet på 

rundt en million praktiserende estimerer (Gooren 2003).Verdier knyttet til 

familiekonstellasjonen kan derfor ha fellestrekk med den katolske kirke hvor familien er høyt 

verdsatt og for noen en viktig konstellasjon for overlevelse. Stølen argumenterte for at om et 

samfunn er influert av den katolske kirke kan det ofte komme til syne i verdier knyttet opp til 

familie (Stølen 1996 i Melhuus & Stølen 1996). Ikke bare kommuniseres og videreføres 

katolske verdiene gjennom kirken selv, men også gjennom andre institusjoner i det sivile 

samfunnet. Det er mange forskere som har argumentert for at den katolske kirke er en viktig 

del av konstitueringen av kjønnsroller i Latin-Amerika. I denne sammenheng har det også 
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vært diskutert rundt kirkens innflytelse for kvinners underordning og ekskludering fra den 

offentlige sfære (Molyneux 1986 og Goldsmith og Sweeney 1988 i Drougus 2004).   

 

Lancaster skriver fra Managua hvor han forteller at det blant mange kvinner er ansett som best 

å leve i et uformelt partnerskap fremfor et formelt inngått ekteskap (Lancaster 1992). Det er 

mange som foretrekker formelt ekteskap i kirken, men flere velger en ”compañero”. I følge 

Lancaster begrunner de valget med at det vil være lettere å gå fra mannen eller sin 

”compañero” om de er samboere eller forpliktet gjennom en uformell relasjon, og de vil også 

ha muligheten til å true med det, i motsetning til i et formelt ekteskap hvor barrieren for å gå 

fra hverandre et høyere. En mann som har inngått en formell ekteskapspakt, har ulike 

”pressmidler” som å slutte å betale for barna og mat til huset, han kan true med vold og har 

makt til å bestemme mye. Om kvinnen da har mulighet til å true med å gå fra han, kan det 

være en fordel for dem (Lancaster 1992). Tidligere lovgivning tilsa at utroskap ikke kunne 

anses som en gyldig grunn for skilsmisse, og det kunne være vanskelig for kvinner (og menn) 

å komme seg ut av et formelt ekteskap. Dette ble også knyttet tett opp til verdier og hva som 

blir ansett for moralsk riktig (Lancaster 1992). Lundgren argumenterer for at mange familier 

sliter på grunn av ”machismo”. Det hender at menn stifter familie med flere på en gang, og 

det resulterer i at de ikke er i stand til å ta vare på alle. Det er en annen type 

familiekonstruksjon som forekommer i Nicaragua hvor kvinnen blir latt med ansvaret, både 

økonomisk, for hus og for barn (Lundgren 2000).  

 

Old habits die hard
3
 

Som jeg nevnte ovenfor er ikke kjønnsidentiteten likt konstruert overalt. Det kan bety noe 

annet å være kvinne i Norge, enn å være kvinne i for eksempel Nicaragua. Filosofen og 

feministen Judith Butler tar i bruk begrepet gender performativy når hun drøfter hvordan 

gender konstrueres (Butler 1990 i Moore 1999). Hun mener at man ikke er født en kvinne 

eller en mann, men at man sosialiseres inn i ulike roller kontinuerlig. Butler skriver: “The 

theory of performativity thus offer the possibility of reworking gender, of shifting its 

meanings through the repetition of performance, of challenging and possibly subverting the 

normative constructions of sex/gender system” (Butler 1990 i Moore 1999, s. 156). 

                                                 
3
 Tittelen er fra Roger Lancaster sin bok «Life is hard» (1992) 
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Kjønnsroller kan dermed virke som man kan forhandle gjennom oppførsel og danne et 

handlingsrom innenfor de normative rammene. Jeg vil vise at kvinnene i Piedra de la Luna 

handlet på kryss av normene, men likevel ble akseptert av lokalsamfunnet.  

 

Det er likevel en del normer og ”regler” kvinnene i Nicaragua må forholde seg til og som kan 

være vanskelige å endre. Lancaster skriver at han nødig vil kaste tvil over behovet til 

kvinnene for å danne seg et bedre liv, men i tilfeller kan det se ut som de tar del i å 

opprettholde det de selv fordømmer (Lancaster 1992, s. 40). Han argumenterer for en 

tosidighet hele veien i forholdet mellom menn og kvinner i Managua, Nicaragua. Til tross for 

at mange kvinner kommuniserer at de vil ha en snill mann som ikke drikker, ikke sloss, en 

rolig pliktoppfyllende mann finner Lancaster andre holdninger også. Når kvinnene skal velge 

ektemann velger de en som er sosialt mobil, som morer seg med vennene sine og har høy 

sosial status. I Nicaragua henger ofte høy sosial status som mann sammen med det å ha 

mange bekjente, tilbringe mye tid med venner, være raus og spandabel er høyt anerkjent. 

Dette kan minne om det Krohn-Hansen beskriver om den ”offentlige” mannen fra Den 

dominikanske republikk (2001). Det er ofte denne macho mannen kvinner vil ha. Det viser 

seg at selv om en mann er arbeidsom og sympatisk er han ikke nødvendigvis populær blant 

mange kvinner så lenge han ikke viser seg å ha sosial status eller blir sett på som pysete. Dette 

skjer til tross for at han er arbeidsom og stabil. Lancaster (1992) beskriver i denne 

sammenhengen hvordan kvinnene ofte klager over voldelige menn og forbanner machismo 

mannen sterkt. Samtidig er det oftest kvinnene som tar størst del i sosialiseringsprosessen med 

barna og dermed er en del av å forme gutter og jenter. Gutter vokser ofte opp til å bli 

hardbarkede, mens jenter vokser opp med plikter og ansvar i hjemmet. Lancaster beskriver 

denne kompleksiteten ved ett tilfelle når noen kvinner som klager over at mennene deres 

drikker for mye. Når mennene samles og skal more seg er de samme kvinnene raske til å finne 

frem spriten og servere dem, uten å ha fått noen etterspørsel om dette (Lancaster 1992).  

Sosial klasse 

Sosial klasse vil også påvirke kjønnsrelasjoner. Hvilken sosiale klasse, altså faktorer som 

økonomi, levestandard, utdanning og arbeid, en tilhører har innvirkning på hvilke handlinger 

en kan foreta seg og hvilke muligheter som er tilgjengelig for en. Hvilken klasse en tilhører 

har Bourdieu definert som den enkeltes totale mengde kapital, det vil si summen av 
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økonomisk, sosial og kulturell kapital (Bourdieu 2002, s. 27). Latin-Amerikanske kvinner har 

til tider blitt beskrevet uten stor politisk innflytelse og ofte mindre økonomisk makt enn menn 

(Pescatello 1973), til tross for at kvinner i Latin-Amerika har innflytelse, stemmerett og 

utdannelse.  

 

Det er mange tilfeller som har vært beskrevet annerledes og argumentert for at kvinner har en 

annen type makt enn menn. Stevens har blant annet argumentert for at kvinner har en ”høyere 

spirituell” verdi som en kompensering for mangel av direkte makt (1973). Det er også 

beskrevet hvordan kvinner ofte har makt i visse arenaer som for eksempel i hjemmet og 

kjøkkenet (Christie 2008). At en stor andel latinamerikanske kvinner har arbeidet med ikke -

inntektsgivende arbeid har gitt kvinner mindre økonomisk og politisk innflytelse. Om en 

kvinne arbeider i lønnet sektor kan avhenge av klasse, bosted og økonomi (Sanday 1981). I 

Piedra de la Luna kom ikke sosial klasse tydelig frem fordi det ikke var så mange mennesker 

og heller ikke fremkom tydelige ulikheter. Sosial klasse vil derfor ikke være spesielt 

fremhevet i analysen. Hvordan arbeidsdeling og derunder lønnet kontra ikke-lønnet arbeid 

spiller inn i forholdet mellom menn og kvinner blir interessant for meg å drøfte i oppgaven.  

 

Summering 

Skillet mellom offentlig og privat sfære kan være konstruktivt å se i sammenheng med 

kjønnsroller, derunder arbeidsdeling, sosialisering, moral og inndeling av rom avhengig av 

aktiviteter. Machismo-begrepet rommer det samme skillet mellom offentlig og privat, slik det 

er blitt forstått i Nicaragua (Ekern 1998) og blir brukt i Piedra de la Luna, ved at en macho 

mann er en som opptrer mye i det offentlige rom og er moralsk frigjort i forhold til utroskap. 

På den andre siden rommer marianismo-begrepet inndelingen av kvinner i den private sfære, i 

hjemmet og som en god mor. Den lokale forståelsen av moral er også relatert til skillene 

mellom privat og offentlig sfære ved at verdier som den gode mor ofte innebærer at en kvinne 

holder seg nærme hjemmet og tilbringer mye tid med sine barn. Denne inndelingen vil jeg 

argumentere for at sammenfaller med hvem som oppholder seg hvor, avhengig av kjønn. 

Bruken av sosialt rom, moral, og arbeidsdelingen i familien influerer også sosialiseringen. 

Denne oppgaven vil vise ulike mønstre i hvordan kjønn virker inn på alle disse områdene, og 

teorien ovenfor belyser dette også utover mitt feltarbeid i Piedra de la Luna.      
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Kapittel 2 

Kontekst og metode 

Nicaragua ligger i Mellom- Amerika med Honduras i nord og Costa Rica i sør. Det er et 

fruktbart land, som har levd hovedsakelig av jordbruk. Det er kun to årstider (estaciones) i 

Nicaragua i likhet med andre land som ligger nærme ekvator regnsesong, som blir omtalt som 

vinter og tørketid som er sommer. Landet kan geografisk sett deles inn i tre regioner fra vest 

til øst. Lavlandet ved stillehavskysten, som er det mest velstående og mest befolkede, består 

av kyst, vulkaner og innsjøer og et varmt klima. Midt i landet går det et høyland. Her er det 

mange fjell som ligger på ca. 900- 1800 over havet. Folket i denne regionen lever stort sett av 

jordbruk, med unntak av minevirksomhet i nord. Den tredje regionen er den arealmessig 

største regionen, men er den med minst befolkning. Den består av to selvstendige regioner. 

Den nordlige autonome atlanterhavsregionen (La Región Autónoma del Atlántico Norte 

(RAAN) og den sørlige autonome atlanterhavsregionen (La Región Autónoma del Atlántico 

Sur (RAAS). De ligger begge langs med Atlanterhavskysten og består i stor grad av tett skog. 

Regionene er befolket er av mer sammensatt etnisk bakgrunn enn resten av landet og det 

snakkes kreol, spansk, engelsk og en del andre språk. 
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Kart over Nicaragua. Piedra de la Luna er markert med pil. © Arenas bay 

 

 

Piedra de la Luna befinner seg i høylandet mellom vest og øst og ligger i en region med 

mange fjell og elver. Området er noe mer kjølig en andre deler av landet og lengst nord i 

regionen, og i deler av regionen kan det komme nedbør utenom regnsesongen. Det er et 

relativt fuktig område i sammenlikning med andre steder i landet og bra for kultivering. 

Piedra de La Luna ligger på rundt 1000 høydemeter og er spesielt kjent for sin 

kaffeproduksjon. Det ligger i Regionen Matagalpa.  

 

  



19 

 

Politisk turbulens 

Nicaragua har vært et land som har lidd under motstridende interesser mellom liberale og 

konservative krefter helt siden de ble frigjort fra spanjolene i 1821. Stridigheter og konflikter 

internt i landet gav rom for utenlandsk innblanding. Den første innblanding utenifra etter 

spanjolene, kom fra USA i 1956. Landet var attraktivt blant annet på grunn av sin strategiske 

posisjon og både USA og Storbritannia ønsket å bygge en kanal fra atlanterhavskysten over til 

stillehavskysten. Dette ble begynnelsen på en lang stridshistorie med naboen i nord (Plunkett 

2005). I 1893 ble sønnen av en rik kaffeprodusent, generalen José Santos Zelaya president. 

Han frigjorde produksjonen av kaffe, bananer, gold og tømmer fra statlig styring og åpnet opp 

for utenlandske investeringer. Zelayas diktatur varte til det konservative partiet vant krigen de 

utspilte mot han, med USA sin støtte. USA ble i landet helt til 1933 (Plunkett 2005). 

  

Diktatoren Anastasio Somoza Debayle styrte med støtte fra USA fra 1967 og frem til 

revolusjonenen i 1979. Et jordskjelv som rammet hovedstaden, Managua, meget hardt i 1972 

skulle komme til å avsløre hvor dårlig organisert og lite ansvarlig det Somoza regimet var. 30 

000 mennesker døde og titusenvis stod uten hjem (Plunkett 2005). De materielle skadene var 

enorme. Det var med på å øke populariteten for FSLN ( Frente Socialista de Liberación 

Nacional) som i 1979 klarte å kuppe makten og Somoza flyktet landet. FSLN med lederen 

Daniel Ortega satt ved makten frem til partiets landreformer mistet støtten blant folket. Det 

tok ikke lang tid ved makten før partiprogrammet forandret seg, og mange bønder og krigere 

(særlig kvinnelige) ble skuffet. Nicaraguas første kvinnelige president ble valgt i 1990, den 

borgelige representanten Violeta Chamorro kom til makten for UNO (Uniòn Nacional 

Opostitora). Chamorro er konen til avdøde eier av en av landets største aviser (La prensa) 

Pedro Chamorro (Babb 2001). Etterfulgt av Chamorro var to representanter av det liberale 

partiet PLC ( Partido Liberal Constitucionalista). De satt ved makten frem til FSLNs leder 

Daniel Ortega kom til makten igjen i 2006 etter det store nederlaget ved valget i 1990. Han 

ble i november i år gjenvalgt på nytt, men det har vært mye kritikk for at har forandret 

grunnloven for å kunne stille til presidentvalg for tredje gang i 2011 (gobierno.nic). 
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Revolusjon og kjønn 

Nicaraguanske familier har lange historier som preges av machismo og et maktovertak fra 

mannens side. Den tradisjonelle familiestrukturen er både patriarkalsk og skjør, og kvinnene 

har lidd under økonomiske ujevnheter (Lancaster 1998). Mot slutten av diktaturet under 

Somoza begynte feminine krefter å spre seg i Nicaragua. Revolusjonen i Nicaragua i 1979 

skjedde på et tidspunkt hvor det var mye fokus på kvinnerettigheter i Latin-Amerika. Det kan 

være litt grunnen til at Sandinistpartiet kjempet for å få kvinnens rettigheter som en del av 

partiprogrammet. Sandinistene mobiliserte sterkt blant den feminine garden. Det var høyt 

antall kvinner (ca. 30%) som deltok både i kamper og opp mot revolusjonen generelt 

(Molyneux 1986 i Babb 2001). De tok mer og mer del i det offentlige arbeidslivet og dannet 

kvinneorganisasjoner. Kvinner tok over stillinger til menn som dro ut i kamp, og det var også 

en del kvinner i fronten. Men da makten ble deres (sandinistene) i 1979 var det ingen 

kvinnelige representanter og spørsmål om kvinner og likestilling ble prioritert ned fremfor 

blant annet økonomiske (Hagene 2008). Kvinnene fikk ikke den posisjonen i samfunnet de 

nok hadde sett for seg i forkant av revolusjonen. Det var mange sterke kvinner som tok stor 

del i både kamper og verv, men det resulterte liten politisk innflytelse (Hagene 2008). Mange 

ble skuffet og gav opp, mens noen fortsatt trodde på de revolusjonære kreftene en stund til. 

Da Ortega og FSLN ikke prioriterte kvinners rettigheter etter de kom til makten, etablerte 

folket en del uavhengige initiativer som jobbet for økt deltakelse for kvinner i kjølevannet av 

revolusjonen. Det revolusjonære partiet hadde mistet støtte under den 11 år lange 

borgerkrigen imot contras, motstandernes hær som hadde fått trening av USA for å felle 

Sandinistene. Krigen og boikott fra USAs side gjorde det ytterligere vanskelig for 

sandinistene. Økt fattigdom og krig forverret seg utover perioden og i 1990 vant den første 

kvinnelige presidenten i hele Amerika, Violetta Chamorro, valget over Daniel Ortega. Etter 

en økt mobilisering av kvinner i arbeid i tiden opp mot revolusjonen, ble situasjonen for 

kvinner verre da Chamorro kom til makten. Mange kvinner mistet jobbene og tradisjonelle, 

katolske familieverdier ble fremmet. I 2006 kom Daniel Ortega på ny til makten, etter 16 år i 

opposisjon mot koalisjonsregjeringen med Chamorro i spissen for UNO.  

 

Nicaragua er en del av en venstrevendt utvikling i Latin-Amerika som er blitt kalt “the pink 

tide” Kampwirth 2008). I mange latinamerikanske land har det vært en utvikling som har ført 

til reproduktiv frihet, men Ortega ville det motsatte for Nicaragua. Dager før valget skulle 
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holdes i november 2006, ble det bestemt at Ortega ville avskaffe terapeutisk abort
4
 og forby 

abort totalt. En lov Nicaragua er et av seks land i verden som har et slikt forbud
5
. Karen 

Kampwirth begrunner at denne loven var utfallet av fire ulike prosesser; 1)At FSLN er på vei 

til å bli et parti som star for forsoning, heller enn revolusjon,2) nærmest et tiår med inngåelser 

av avtaler med høyresiden i landet,3) fremmedgjøringen av den feministiske bevegelsen fra 

FSLN og 4)fraksjoner fra den og den økte aktiviteten i anti- feministiske bevegelser, som for 

eksempel den katolske kirke (Kampwirth 2008, s. 2). Nicaragua har dermed en av verdens 

strengeste reproduktive lover og gjør det vanskelig for mange kvinner. Loven gjelder fortsatt 

og Ortega sitter ved makten etter å ha blitt gjenvalgt igjen i 2008 og 2011 etter å ha forandret 

grunnloven for å kunne stille til valg på nytt. Etter Ortega ble president på nytt har det vært 

vanskelig for feministiske bevegelser. Ortega har bred støtte i folket og av den katolske kirke 

som forkjemper, foruten om forbud mot abort, såkalte tradisjonelle familieverdier 

(Kampwirth 2008).    

 

 

Felt 

I tillegg til å være i Piedra de la Luna startet feltarbeidet i Rancho Grande. Jeg også vært noe i 

Matagalpa. Hoveddelen av feltarbeidet ble gjennomført i Piedra de la Luna hvor jeg oppholdt 

meg i 4 måneder av feltarbeidet med unntak av helgeopphold nesten annenhver helg i 

Matagalpa. I Rancho Grande var jeg de første fem ukene av feltarbeidet. Turene til 

Matagalpa, tok jeg noen ganger sammen med familien jeg bodde hos i Piedra de la Luna og 

noen ganger alene. På de turene bodde jeg ikke sammen med familiemedlemmer i Rodrigues, 

men leide et rom hos en familie i Matagalpa. Når vi eller jeg dro til Matagalpa var det for å 

frakte varer til byen og gjøre innkjøp. Det var gjennom kontoret til Addac
6
 i Matagalpa at jeg 

kom i kontakt mine informanter i Piedra de la Luna. Jeg benyttet meg av biblioteket der og 

deltok på diverse kultur arrangementer ved Collectivo de Mujeres
7
 eller kvinnekollektivet. 

Mesteparten av mitt empiriske materiale er fra Piedra de la Luna, men jeg trekker på 

                                                 
4
 Terapeutisk abort har vært lov i Nicaragua siden Zelaya var president sent 1800- tall. Abort var da lov om det 

var tre ulike doktorer som bekrefet, eller om kvinnens liv stod i fare. 
5
 De andre landene er Chile, Vatikanstaten, Malta, El Salvador og Fillipinene (FN, 2006) 

6
 En ideell organisasjon (støttet av Norad) som jobber med å hjelpe økonomisk vanskeligstilte bønder i nordlige 

Nicaragua. 
7
 Collectivo de mujeres er et kultursenter som jobber med ulike former for å fremme kvinnerettigheter og fokus i 

Nicaragua, Matagalpa 
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kunnskap som jeg fikk i Rancho Grande og Matagalpa gjennom oppgaven. I tillegg vil jeg 

også trekke på blant annet en rekke samtaler, hendelser på reise, artikler i avisen som vil 

danne bakgrunnsmateriale for oppgaven.  

 

Rancho Grande og Piedra de la Luna, ligger i regionen Matagalpa. Regionen er ligger midt i 

landet, i den nordlige delen, med stillehavskysten vest for regionen, og atlanterhavskysten 

mot øst Matagalpa er Nicaraguas femte største by, og regionen er fjerde største i areal. Det er 

en region som er viktig for landet jordbruksmessig. Flertallet av regionens innbyggere er 

jordbrukere og produserer kaffe, kakao, kveg og melkeprodukter, mange typer grønnsaker og 

frukt, tre, gull og blomster. Regionen er mest kjent for sin kaffeproduksjon. Rancho Grande er 

et relativt vanskelig sted å komme seg til, med dårlige veier som kan være umulige å kjøre på 

gjennom regnsesongen. Mesteparten av veiene er av jord og blir derfor vanskelig å manøvrere 

til tider. Det bor ca. 1660 mennesker i hele Rancho Grande, mange bor utenfor i 

fjellområdene. Derfor er Rancho Grande et tettsted og et knutepunkt, et sted hvor folk 

kommer langveisfra, mange har flere timers gåavstand, for å gjøre ærender. De som er har 

mulighet reiser med hest som sparer dem for mye tid og energi. I Rancho Grande kan 

innbyggerne komme til legen, dra på apoteket, kjøpe mat, klær, leker og 

husholdningsartikler.  

 

 

Hovedgaten i Rancho Grande. Privat foto 
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Min tilgang til feltområdet fikk jeg gjennom en bekjent fra et tolkeoppdrag jeg hadde i Oslo 

fikk jeg innpass i en organisasjon Itxchen
8
. Et legeteam hos Itxchen som jobbet i Rancho 

Grande tok meg med og jeg var med dem i Rancho Grande de første fem ukene av 

feltarbeidet. Her gjorde jeg intervjuer av kvinner som kom til undersøkelse hos legeteamet jeg 

var sammen med. Jeg var sammen med dette legeteamet 5 dager i uken, mandag til fredag, da 

de hadde fri fra arbeid i helgene. Helgene tilbrakte jeg i Matagalpa. Legeteamet hadde tilgang 

på et trehus som vi alle fem bodde i. Om dagene varierte det fra å være på helsestasjon i byen 

til å kjøre rundt til diverse kommunehus eller lokale skoler, sette opp utstyr, ta tester og ha 

charlas eller små leksjoner om seksuell helse. Mesteparten av menneskene som bor i disse 

områdene er fattige jordbrukere, en del leser og skriver dårlig. De har hatt begrenset tilgang til 

skole og mange velger bort skole for å få barn.  

 

På en del av møtene med lokalbefolkningen i Rancho Grande og omegn holdt legeteamet små 

leksjoner om ungdomsgraviditet, prevensjon og seksuell helse. Det er mange ungdom som får 

barn tidlig i dette området (det inkluderer Piedra de la Luna). Jeg samlet diskursive data fra 

Rancho Grande, der gjorde jeg endel formelle intervjuer hvor jeg tok notater mens vi snakket. 

Jeg var nesten utelukkende kun i kontakt med kvinner, med et par unntak. Jeg kom lettere i 

kontakt med jenter og kvinner fordi jeg selv er kvinne og, som nevnt, ble oppfattet som en del 

av legeteamet jeg reiste med. Det var også i hovedsak kvinner som benyttet seg av tjenestene 

teamet tilbydde. Datainnsamlingen jeg gjorde disse ukene gikk mye ut på å snakke med 

kvinnene om temaer som de var opptatt av, men det var ofte jeg stilte en del spørsmål. Jeg satt 

ofte med kvinnene mens de ventet på behandling eller at møtet skulle starte. Det varierte hvor 

mange jeg snakket med samtidig, men det var oftest to til tre kvinner som satt sammen. 

Mange jeg gjorde intervju med der, møtte jeg fra 1-4 ganger fordi vi også reiste rundt til 

gårder i området. I tillegg til at jeg bl kjent med noen få som jeg møtte daglig når jeg var der. 

Jeg tilbrakte alle døgnets timer sammen med teamet jeg var med og delte soverom med to av 

dem. De kunne mye om området, men er selv fra Managua, Bluefields (Atlanterhavskysten) 

og fra en bondegård sør i landet. Med dem hadde jeg mange informative diskusjoner og de 

var meget behjelpelige med informasjon. 
9
 Jeg snakket også uformelt med kvinnene om 

temaer som hvordan de bodde og hva de gjorde i hverdagen, om de var gift, eller om 

                                                 
8
 Det er en ideell organisasjon som jobber med reproduktiv helse og for kvinnelig utvikling i Nicaragua.  

9
 Skal dette stå under etiske implikasjoner eller noe annet?  
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familieplanlegging og prevensjon. Det var temaer noen av kvinnene var sjenerte over å 

snakke om og det varierte hvor godt de svarte. Det er mulig at de var ytterligere sjenerte 

overfor meg fordi jeg så annerledes ut og snakket rart. Men sammen med teamet fikk jeg 

dannet meg et bilde av og sett mange forskjellige mennesker og bygder. Det gjorde også at 

jeg kom i kontakt med mange mennesker som jeg ellers ikke ville hatt mulighet til å treffe. Da 

teamet hadde fullført sin periode i området, ønsket jeg å bli i området, men ønsket ikke å bli i 

Rancho Grande. Jeg ville gjennomføre ett studie hos en familie og gjerne på et så lite sted at 

jeg ble en del av hverdagen og deres bekjente på hverdagslig basis.   

 

Min vurdering var at jeg hadde ikke fått så bred tilgang til informanter i Rancho Grande til at 

det eller funnet en familie der. Det var mange nok mennesker der til at jeg falt litt utenom og 

det at jeg bodde med teamet og ikke en familie gjorde at jeg ikke hadde naturlig innpass hos 

andre enn noen få teamet kjente. Det var viktig for meg å kunne delta i en families 

hverdagsliv. Ut ifra min problemstilling var jeg nødt til å få takt i et inngående etnografisk 

materiale for å kunne beskrive ulike utrykk for kjønnsroller. Jeg ønsket å ta del i en families 

hverdag og gjøremål for å se på organisering, samt komme tett inn på mine informanter for at 

de kunne være åpne om sine holdninger rundt kjønn. Målet var å finne en familie fra starten, 

men det ble ikke til det i Rancho Grande. Jeg vurderte det til at det ikke ville være negativt for 

forskningen å bytte sted og heller satse på å finne en familie som kunne gi meg daglig innpass 

i deres hverdagsliv. På vei ned fra siste uken i Rancho Grande kom jeg i kontakt med 

direktøren i en hjelpeorganisasjon ved navn ADDAC, som forhørte seg rundt i områdene hvor 

de jobber. Jeg ble satt i kontakt med familien Rodrigues som bor i Piedra de la Luna, som var 

villige til å la meg bo hos dem. Jeg betalte ingen penger for å bo der, men jeg kjøpte med ris 

og bensin til aggregatet. Jeg arbeidet også for dem hver dag, og ble etter en stund med 

opplæring, konstruktiv å ha på gården. Gangene jeg var i Matagalpa forsøkte jeg å få med 

meg utstyr til skolegang for barna og praktiske ting til huset. Jeg tilbydde meg å betale, men 

de ville ikke ta imot ”leie” men heller som litt hjelp tidvis. Denne familien passet til mine 

strategiske utvalg (Thagaard 2003) fordi jeg ønsket å bo med jordbrukere relativt isolert. Den 

eneste måten de ikke passet til de strategiske utvalgene var at det var et kvinnedrevet hushold, 

hvor jeg i utgangspunktet hadde ønsket å finne en familie med mann og kone.  
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Piedra de la Luna 

Piedra de la Luna er et område hvor husene er relativt spredt over et større areal på ca. 1000 

høydemeter over havet. Piedra de la Luna er en del av en ”municipio”  (kommune) El Tuma. 

Piedra de la Luna ligger i det nordlige høylandet i Nicaragua, tre timer nord med buss og 

ytterligere drøye to timer med hest. Rancho Grande ligger ytterligere tre timer i buss lengre 

fremme i samme retning. Elven Rio Tuma går er en viktig og stor elv i området som 

municipioen er oppkalt etter og heter El tuma. Der bor det 3771 mennesker, 639 hushold og 

området er kategorisert som pobreza extrema, den laveste graden for fattigdom (Inide.gob.ni, 

2008
10

). Arealet av området er stort og husene ligger spredt. Det er ikke landsbystruktur der 

hvor gården jeg har bodd på ligger, men det er en liten landsby en times gange unna. Området 

er preget av bratte fjellsider, tørt, men frodig landskap. Veien til Piedra de la Luna, inn fra 

hovedveien, er sparsommelig bebodd, og det er langt mellom gårdene. Det er mange som 

driver med utsalg på gården sin av forskjellige varianter. Alt fra melk, ost, mais, bønner til 

godteri, potetgull brus og is, om de har elektrisitet. De fleste gårdene lever uten. Ikke alle 

transaksjoner foregår med penger, mange bytter varer seg i mellom, da det ikke alltid er lett å 

få fatt på kontanter. Utbyggingen av skoler har vært bra i området Piedra de la Luna de senere 

årene og barna trenger ikke å gå så altfor langt. Et større problem er om familien har tid til at 

barna kan gå på skolen og unnvære arbeidskraften i hjemmet.  

 

Sentrale informanter  

I Piedra de la Luna fikk jeg bo hos familien Rodrigues. Min tid ble brukt sammen med 

familien og deres slektninger og venner. Familien Rodrigues bestod av mor og bestemor 

Helen (61), barna hennes Ylanda (29) og Guillermo (34). Ylanda har fire barn Manuel på 12 

år, Jorge på 6 år, Byron på 3 år og Maria på 1 år. Dora 26 år og hennes datter 6 år, er også i 

huset hver dag. De bor på nabogården, men spiser og tilbringer mest tid på Rodrigues sin 

gård. Helen som er moren i huset og er den som styrer, ved hjelp og innspill fra sine sønner 

og datteren Ylanda. Ylanda er datteren til Helen og flyttet hjem til gården da hun skilte lag 

med sin andre ektemann. Hun flyttet hjem til gården og jobber der med å dyrke kaffe og annet 

gårdsarbeid. Isabella lever mer urbant enn hennes søster Ylanda. Hun bor i Matagalpa 

                                                 
10

 http://www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/MatagTPDF/MaPTumaLaDalia.pdf 
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sammen med sin ektemann, Eduardo, men uten barn. Guillermo som nå er 34 år har bodd på 

gården hele sitt liv. Da han var 20 år falt han ned fra et tre da han høstet mangoer. Siden da 

har han vært sengeliggende og trengt hjelp til mye. Dora er født og oppvokst på en av de 

nærmeste gårdene. Dora hjelper til mye i huset og særlig med Guillermo. Hun spiser der, 

lager mat, henter vann, gjeter buskapen og hjalp til der hvor det var nødvendig. Carin er 

hennes datter. 

 

Hverdagsliv 

Jeg nevnte tidligere i innledningen at Piedra de la Luna er et av de mest fattige områdene i 

Nicaragua. Folket er fattige der og sliter med å betale for eksempel skolemateriell. Gården jeg 

har bodd på har nok jord til å dyrke egen mat. Helen hadde mange manzanas eller mål med 

jord, men hadde ikke redskaper, arbeidskraft eller penger til å utnytte all marken. Mange av 

husene hadde fått installert et ildsted av sement av et internasjonalt hjelpeprosjekt som gjør 

livene deres en del lettere. Gulvene er av jord, veggene som regel av treplanker, andre, har 

bygget hus av bambus. Det vokser mye bambus og er lett tilgjengelig materialet.  

 

Gårdens inntekter bestod hovedsakelig i salg av kaffe og gjødsel. Kvinnene kunne også tjene 

penger på salg av karameller laget av melk og sukker, platanos eller mango. De solgte til 

naboer og bekjente i området, eller via et utsalg niesen til Helen, Maria, hadde i Matagalpa. 

På gården startet dagen alltid tidlig, mellom klokken fem og seks var vi i gang. Der levde vi 

med sollyset. Vi stod opp da det ble lyst om morgenen og la oss litt etter mørket. Jeg ønsket å 

delta så mye som mulig og gjøre deltakende observasjon. Hver dag tok jeg del i det familien 

gjorde og hadde som oppgave for dagen. Jeg bidro der jeg var behøvd og varierte hvem jeg 

var sammen med. Det gav meg mange gode intervjusituasjoner og jeg ønsker å posisjonere 

meg som en bidragsyter hos familien jeg bodde hos, særlig siden de ikke ville ha betaling 

utover ting jeg kjøpte og kontanter til bestemte formål. Utover i oppholdet var ble de mindre 

sjenert for å spørre meg om bidrag utenom arbeidskraft. Vi jobbet med enkle redskaper og det 

var ikke elektrisitet på gården, bortsett fra et aggregat vi kunne sette på ved anledninger. Men 

bensin er dyrt, så det ble ikke prioritert å brukes så ofte. Vi satt derfor ofte rundt et parafinlys 

om kvelden, men rundt syv-åtte pleide alle å legge seg. Jeg følte at jeg tidlig i oppholdet fikk 

god kontakt med familien. Mitt inntrykk er at de synes det var spennende å ha meg der. I 
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starten synes de det var morsomt at jeg ikke kunne utføre en del ting som for dem var 

dagligdagse. Det kunne være alt fra å ri hest eller melke kuer til å lage tortillas. Rodrigues 

familien skulle vise seg å bli sentrale informanter og viktig grunn til at jeg fikk innpass til 

andre informanter. Nesten alle dager tilbrakte jeg med noen fra familien. Enten vi var langt 

ute på jordet eller om vi var i tettstedet en time unna, eller hos naboen visste de alltid hvor jeg 

var. Helen var den som hadde gitt meg lov til å bo på gården og det var henne jeg møtte først. 

Ylanda og barna i familien var noe mer sjenerte i starten, men vi kom veldig tett inn på 

hverandre underveis. Ylanda og jeg jobbet sammen daglig og jeg tror hun satt pris på 

selskapet, da hun ofte jobbet alene eller med sin sønn. Enkelte ganger innleide arbeidere, men 

jeg så aldri at hun jobbet direkte med samme oppgaver som dem. Vi snakket godt sammen og 

både Ylanda og Helen delte sine tanker, tårer og frustrasjon med meg. Jeg forsøkte hele tiden 

å bidra så godt jeg kunne på gården. Dagene gikk til å gjete kuene inn til el corral eller 

melkeinnhegningen, melke kuer, gyse ost eller lager torilla (maislefse) om morgenen. Etter å 

ha sendt avgårde de to eldste og Carin (datteren til Dora) på skolen, hvor de dro to eller tre 

dager i uken, dro Ylanda og jeg ofte ut på el cafetal eller kaffeområdet for å drive med kaffen. 

I løpet av perioden jeg var der blandet vi jord med gjødsel, fylte den i poser, stappet poser på 

nytt, sådde frøene og vannet dem. Det var cosecho eller høsting etter at jeg dro. Midt på dagen 

var det for varmt til å jobbe, så da gikk vi til gården igjen og spiste lunsj. Ofte tok jeg vasken 

min da og skrev feltnotater. Eller bare var sammen med de andre på terrassen og dem som 

skulle stoppe innom. Det var ofte forskjellige folk innom, enten familie eller venner og det 

skjedde forskjellige ting nærmest hver dag. Noen dager kuttet jeg høy med innleide arbeidere, 

vi fikset gjerder, gikk sammen med guttene til landsbyen, dro på besøk på gårdene rundt, 

hjelpe til på kjøkkenet og ellers det som trengtes å gjøres i huset. Kveldene var alltid veldig 

rolige og det var mange gode samtaler både med barn og voksne. Jeg hjalp ofte til med 

leksene til barna, diskuterte skole og lekte når vi hadde tid.    

 

Faglige utfordringer 

Mesteparten av mitt datamateriale har jeg samlet inn på gården i Piedra de la Luna og området 

rundt. På gården hvor jeg har bodd var det ikke en mann og kone, slik som jeg hadde håpet å 

finne i forkant av feltarbeidet. Jeg ønsket å se på hverdagslivet og hvordan mann og kone 

samhandlet, fordelte arbeidsoppgaver, hvordan de brukte rommet og snakket sammen. Da jeg 
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kom til gården vurderte jeg det til at jeg kunne få tilgang på tilstrekkelig materiale. Den ene 

sønnen bodde på gården og ytterligere to av Helens sønner var der nesten daglig. Mine 

hovedinformanter er likevel kvinner; det er kvinner som har sluppet meg inn i livet deres fullt 

ut og fortalt mest historier. Jeg er vel viten om at mitt materiale ikke vil kunne tjene til noe i 

statistisk forstand (Fangen 2004), men poenget er å finne tilfeller som sette problemstillingen 

min på spissen, og som jeg kanskje kan finne varianter av andre steder (Fangen 2004). Jeg vil 

forsøke å bruke informasjonen, historiene jeg har fått og observasjoner som jeg selv har gjort 

for å danne et nyansert bilde av kvinner og menn.  

Som nevnt er en mulig begrensing ved materialet fra Piedra de la Luna er at jeg ble kun 

ordentlig kjent med få mennesker. Jeg har så måte holistisk datamateriale fra gården jeg bodde 

på og deres nærmeste og fikk innsyn i mange ulike sider og situasjoner ved livene deres 

(Stewart 1998). De delte historiene deres med meg og sine tanker, gode og vonde opplevelser. 

Jeg fikk besøkt en del familier, men det er kun familien jeg bodde hos, hjelpere på deres gård 

og slekten deres som innlemmet meg i deres liv, og det var der jeg samlet mesteparten av mitt 

etnografiske materiale fra. Jeg vil forsøke å sannsynliggjøre mine tolkninger gjennom å se på 

annen relevant forskning. Jeg kommer til å trekke en del på samhandlingsdata som jeg kun 

har observert, samtidig som jeg bruker en del narrative fra mine informanter. 

 

Typen datamaterialet jeg har samlet består mest i uformelle intervjuer jeg har hatt med 

kvinnene i Piedra de La Luna. Store deler av datamaterialet har jeg fått mens vi har jobbet på 

jordet, sittet i gyngestoler på terrassen, når jeg fått være med til byen, gudstjenester eller 

besøk hos venner eller slekt, for å nevne noe. Jeg har også brukt semi- formelle intervjuer fra 

Rancho Grande og trekke på erfaringer som jeg gjorde meg hele reisen og samtaler med folk 

jeg har møtt i forbindelse med dette prosjektet til å danne en bakgrunn for oppgaven. I Piedra 

de la Luna fokuserte jeg på å snakke med kvinner om menn og deres relasjoner og holdninger 

til menn og kvinner. Jeg fikk historier fra deres liv, om vanskeligheter og om faktorer de 

skulle ønske var annerledes i sitt eget land. De fortalte også om hva de var fornøyd med og 

hva de ønsket for sine barn, hva de så på som rett og galt. Mitt datamateriale består også av 

samhandlingsdata fra hverdagslivet, som i hva folk gjorde hver dag, hvordan de snakket til 

hverandre og forholdt seg til familien folk i landsbyen eller arbeidsfolk. Jeg fikk oppleve 

dagliglivet på tett hold og fikk et tett forhold til mine informanter. Vi bodde tett og de tok 

meg med som en del av livet deres og introduserte meg for alt og alle de kjente.  
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Språk 

Dialekten i Nicaragua er ganske annerledes enn i Spania, hvor jeg har studert et år. Jeg har 

også hatt et opphold på fem måneder i León på stillehavskysten i Nicaragua i 2006 hvor jeg 

gikk på språkkurs. I Managua, og i møte med de første menneskene jeg traff, følte jeg at 

kommunikasjon gikk bra og jeg fikk bekreftet at feltarbeid på spansk kunne gjennomføres. 

Det er stor forskjell fra den dialekten jeg kom til å snakke mesteparten av oppholdet, og det 

ble jeg nødt til å venne meg til. Da jeg kom til Rancho Grande ble jeg overasket over hvor 

mye av ordene de slukte og de snakket lavt og utydelig. Det som var positiv var at jeg bodde 

sammen med teamet som jeg forstod godt. Jeg hadde derfor muligheten til å spørre dem en 

del, samtidig som jeg hørte deres samtaler hvor jeg forstod to av partene veldig godt og en 

mindre godt. Det var til stor hjelp å være sammen med dem døgnet rundt helt fra min første 

uke i landet. Da jeg kom til Piedra de la Luna følte jeg at språket ikke lengre var en 

utfordring.  

 

Etiske implikasjoner 

For en antropolog er det å finne sin rolle i felten til tider utfordrende. Det er essensielt å få 

innpass hos mennesker og vinne tillit hos informanter. Under mitt opphold i Rancho Grande 

jobbet jeg med å oppnå en annen type relasjon, enn i Piedra de la Luna. I Rancho Grande 

gjorde jeg flere halvformelle intervjuer, og min relasjon med folket var annerledes enn hos 

familien Rodrigues. Teamet jeg reiste sammen med ble sett som seriøse aktører i området, og 

jeg fikk lettere innpass hos folk. Dette gjorde at jeg fikk lettere kontakt med informanter jeg 

ellers hadde måttet finne en annen måte å komme i relasjon med. Jeg fikk ikke alltid like god 

mulighet til å oppklare at jeg ikke tilhørte legeteamet, og derfor ble jeg til tider godtatt på 

”falske premisser”. Jeg forsøkte å klargjøre det så tidlig som mulig, og opplevde det aldri som 

om det utgjorde en forskjell for informantene.  

 

Relasjonene jeg fikk til informantene i Piedra de la Luna ble annerledes. Der var målet mitt å 

bli godt kjent med folk, selv om jeg ønsket også der å snakke med flest mulig. Jeg ønsket å 

delta i dagliglivet i området og snakke med dem om deres liv og synspunkter. Jeg søkte 

spesielt etter informasjon om saker som omhandlet interaksjon mellom menn og kvinner, 
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arbeidsdeling eller informasjon om moral og holdninger rundt ekteskap og kjønn. Jeg ønsket å 

delta mest mulig på hva folkene rundt meg gjorde i hverdagen, samtidig som jeg forsøkte å 

fokusere på å bruke tiden til uformelle intervjuer, notattagning og observasjon. Jeg balanserte 

mellom rollen som den som ønsket å lære, spørre og observere. På samme tid som er jeg et 

produkt av mine omgivelser (kvinne fra Norge) er det viktig som antropolog ikke å påvirke 

informantene sine for mye med meninger og innspill til forandringer i deres liv. Jeg ønsker å 

bli utdannet i deres levemåte og forståelse.  Coy har beskrevet en ideell karakteristikk av en 

etnograf ”will be the target of other people´s attempts to socialize and educate him (with) as 

little impact as possible on the social system”(1989). Altså tok jeg kontinuerlig vurderinger av 

når jeg måtte sette grenser for min deltakelse. Hvor mye kunne jeg ytre meg om deres liv eller 

måter å se ting på? Jeg forsøkte å være bevist min rolle som deltagende, men fortsatt ikke 

utrykke mine meninger på en måte som gjorde at mine informanter kunne bli påvirket slik at 

de ønsket å skjule sider ved deres liv. Dette kom til tider i konflikt med hvordan jeg måtte 

opptre som forsker og hvem jeg skulle ønske jeg kunne være i forhold til barna jeg bodde med 

på gården. Hvor gikk min grense for innblanding i deres liv?   

  

Det var hendelser som gjorde at jeg måtte aktivt sette begrensninger på meg selv som 

deltakende forsker. Jeg tok del i deres liv, jeg bodde i deres hus, jeg ble introdusert til alle 

familiens kjente, jeg jobbet som dem, spiste og sov som dem. Likevel kunne jeg ikke ta del i 

deres liv på lik linje med dem. Flest ganger dreide hendelsene seg om oppdragelse av barna. 

Det hendte at den minste (3 år) av guttene gråt hvor jeg ble bedt om å holde meg unna. Dette 

opplevde jeg ofte som vanskelig. En konflikt mellom hva jeg ønsker å foreta meg og hva jeg 

kunne foreta meg. Moren og bestemoren i huset mente en streng oppdragelse var det riktige 

for guttene. Jeg kunne ikke si dem imot på det. Jeg sa hva jeg mente og hvordan jeg er vokst 

opp, samtidig som jeg bevist holdt tilbake opplysninger slik at jeg ikke skulle påvirke miljøet 

jeg forsket på, eller at de skulle endre eller skjule sin oppførsel ovenfor meg.  Jeg vil 

presentere noen hendelser mer utfyllende i kapittel 5. 

  

Jeg valgte stort sett ikke å gripe inn når guttene var nedfor, når det ble brukt vold i hjemmet 

eller trengte trøst. Selv om jeg ikke grep inn forsøkte jeg å snakke med dem og vise dem at 

jeg brydde meg på generell basis. Valget om ikke å ta del i de situasjonene tok jeg på 

bakgrunn av tre årsaker. Det hadde vært vanskelig for guttene å knytte for sterke bånd til meg 

ettersom jeg skulle reise hjem etter en stund. Det var også viktig for meg å beholde en god 
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relasjon til kvinnene i huset, da de var både hovedinformanter og bestyrere av huset jeg bodde 

i. Den siste faktoren er at det ikke er min oppgave å endre en struktur. Som nevnt overfor er 

det ønskelig for antropologen å delta og observere mest mulig uten å påvirke det sosiale 

systemet for mye (Stewart 1998). Jeg vil jo alltid ha mine verdier som jeg vanskelig kan bli 

skilt fra. Verdier tillært gjennom mange års sosialisering. Vitenskapen, antropologiens 

forskningsmetode, …”er i likhet med andre menneskelige ytringer henger sammen med den 

verden, den både er et produkt av og medprodusent til” (Hastrup, 1992, s. 11)  

Anonymisering 

Jeg har valgt å anonymisere navnene i til mine informanter i Piedra de la Luna. Dette gjør jeg 

fordi om jeg oppgir navnet vil det være veldig lett å finne frem til familiene jeg har gjort 

feltarbeid hos. Min oppgave omhandler personlige historier og til dels sensitiv informasjon. 

Mine informanter i Rancho Grande og en informant i Matagalpa vil også bli anonymisert. Jeg 

velger å gjøre det fordi ønsker å respektere informantene mine og den informasjonen de har 

delt med meg. Mine informanter har på ulike måter vist meg stor tillit ved å dele deres 

historier og liv med meg, og noen av dem har sluppet med helt inn i deres aller innerste 

private sfære.  

Struktur i oppgaven 

I kapitel 3 om arbeidsdeling vil jeg presentere husholdet jeg har bodd i under feltarbeidet og 

beskrive hvilke oppgaver som blir gjort av hvem. Jeg utforsker her en sammenheng mellom 

arbeidsdeling, kjønnsideologier og rom. Hvorvidt arbeidsdelingen avspeiles i hvilke rom 

kvinner og menn oppholder og, blant annet, hvilke forventinger det er til at kvinner utfører 

arbeid på kjøkkenet. For å gjøre det nevner jeg ulike diskurser rundt arbeidsdeling og drøfter 

det i forhold til familiestruktur og romlig inndeling. I kapitel 4 beskriver jeg hvordan moral 

kan sees å virke annerledes avhengig av kjønn. Kvinner og menn i Piedra de la Luna møter 

ulike forventinger i forhold til seksuell oppførsel. Her tar jeg utgangspunkt i narrative fra 

kvinnelige informanter og holdninger som utrykkes. Jeg ser også på sanksjoner menn og 

kvinner blir møtt med, samt drøfter moral opp mot forventinger til arbeidsdeling og rom. I 

kapitel 5 tar jeg for meg sammenheng mellom arbeidsdeling og rom. Det kan sees som utrykk 

for kjønnsroller. Jeg vil drøfte maktrelasjoner og se på hvilke faktorer som økonomisk 
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overtak, alder og kjønn spiller inn. Jeg viser deretter hvordan kjønnsroller kan sees i en 

sosialisering av barn. Nedenfor følger utdrag fra tre sentrale informanter. De tre historiene har 

til felles at de handler om relasjoner, utroskap og vold. Jeg vil presentere de her fordi de vil 

danne et bakteppe for tematikken og på livet jeg vil beskrive og analysere fra Piedra de la 

Luna.  

 

Tre kvinner og utdrag fra deres livshistorier 

Helen Rodrigues  

Helen er husets overhodet. Hun oppleves som en bestemt dame. Hun er nå fylt 60 år, og 

driver en gård i Piedra de la Luna. Helen er en lav, men kraftig kvinne. Håret er kort og 

krøllene er gredd bakover. Helen ble gift som 20 åring, allerede gravid med sitt første barn. 

Hun dro fra byen hun var vokst opp i (Matagalpa) for å bli med ektemannen å bo på gården til 

familien hans. Inntil da hadde hun aldri før bodd eller arbeidet på en gård. De flyttet etterhvert 

over i sitt eget lille hus og fikk til sammen 8 barn. 2 av dem døde som barn, begge to jenter. 

Hun sa hun ikke visste hvorfor døtrene døde, de ble syke og det var ikke så mye hjelp å få. 

Legene kunne ikke gjøre noe. Seks av barna til Helen og ektemannen er nå voksne, hvorav det 

Ylanda som er yngst er 29 år.  

 

Den ene sønnen, Guillermo, hadde en ulykke en dag som 20- åring da han klatret i trærne 

etter mango. Han falt ned fra treet og skadet seg alvorlig. Helen tok han med til sykehuset i 

nærmeste by, Matagalpa, hvor han kunne få behandlingen han trengte. Guillermo var nødt til 

å få behandling over lengre tid på sykehuset. Og han har vært sengeliggende siden. Helen var 

der hos ham nesten konstant under oppholdet på sykehuset. Da han ble skrevet ut ble de 

boende i Matagalpa et par måneder til for å ha sikker tilgang til lege, men også for å spare 

penger til å dra tilbake til gården. For å frakte Guillermo tilbake til gården ville koste penger 

og være vanskelig da det ikke er vei frem til gården.  

 

Da Helen og Guillermo kom tilbake til gården hadde ektemannens elskerinne flyttet inn. 

Helen hadde hørt dette fra døtrene, og hadde forberedt seg på det verste. Elskerinnen var rundt 

35 år yngre enn Helens ektemann, og var datteren til nabokona. Da Helen var på sykehuset i 
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Matagalpa hadde hun spurt ektemannen om ikke han kunne komme ned noen dager å se etter 

sønnen, for hun ble utslitt av å sove der og å være bekymret for sønnen alene. Mannen hadde 

svart at det hadde han ikke tid til og at gårdens plikter holdt han hjemme.    

 

Helen fortalte at da hun kom tilbake til gården var hun full av sinne rettet mot mannens 

elskerinne, til tross for sin vanligvis rolige væremåte. Hun følte seg så utrolig sint, ikke for 

utroskapen hans, for det var hun klar over, men at han kunne ta inn henne i hennes hus. For å 

lage mat til hennes barn! Helen klarte til tross for sitt raseri å holde seg relativt rolig og 

fortelle elskerinnen at hun måtte stikke av fra huset. Hun forklarte elskerinnen at det var 

uaktuelt at hun skulle bli der et sekund til, og hun løp avgårde. Ektemannen prøvde å roe 

henne ned, før han løp etter elskerinnen. ”En stund etter hendelsen kom han tilbake og tryglet 

om å få bor her igjen. Jeg måtte være hard mot meg selv og han, fordi jeg visste at han ikke 

ville forandre seg. Jeg holdt (aguanté) ut 27 år med løgner og vold for barna mine. Gud vet at 

jeg ikke vil holde ut lengre”. Mannen ble altså kastet ut av hjemmet sitt etter 27 års ekteskap. 

Helen fikk kort tid senere høre at han hadde vært utro igjen, og at de hadde slått opp. Det 

brydde hun seg ikke om. Helen sier hun føler seg heldig fordi hun hadde kjempet for at deler 

av eiendommen skulle skrives i hennes navn. Hun hadde arvet en slant penger av sine 

besteforeldre og kjøpte gården sammen med mannen. Gården hadde steget i verdi og størrelse 

i løpet av årene Helen bodde der med mannen. Men da han ville selge svarte Helen at da ble 

han nødt til å betale henne for alle nettene i sengen, tid hun hadde brukt på mat hun laget til 

ham gjennom årene. Han fortsatt å mase en stund i ettertid, full og tragisk. I følge Helen stjal 

ektemannen kyr fra gården og solgte dem. Etter en stund sluttet han å plage dem. Noen av 

sønnene har litt kontakt med ham. Isabella, en av døtrene til Helen, nekter å snakke med han.  

 

Helen forteller: ”I mitt tilfelle begynte volden da kjærligheten tok slutt. Vi hadde vel vært gift 

i 17-18 år når han virkelig begynte å behandle meg dårlig. Vi hadde hatt vanskeligheter 

underveis, og han hadde vært voldelig, men det ble en helt annen tone nå. Jeg likte det ikke og 

sa ifra til han om det av og til. Det endte som oftest i krangel hvor han sa at jeg ikke hadde 

noe med å blande meg i hans saker, det hadde ikke noe med ekteskapet vårt å gjøre [her sikter 

hun til utroskapen]. Om vi fortsatte å krangle en stund slo han i sinne. Jeg visste at det kom til 

å skje, men vi hadde så mye i mot hverandre og vi kranglet så fælt. Da han begynte å treffe 

jenta han tok med inn i mitt hjem tenkte jeg at jeg fikk holde ut. At alle menn har en 

elskerinne og han hadde hatt andre tidligere. Men vi kranglet. Jeg holdt ut (aguantó) for mine 
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barn. Hun (elskerinnen) bodde vegg i vegg med oss i det gamle huset, og var ikke mer enn 15 

år. Han må ha vært rundt 45. Jeg kunne holde ut at han hadde elskerinner, men da han viste så 

lite interesse for meg eller for barnet vårt etter ulykken visste jeg at jeg måtte bryte. Jeg ba 

han om hjelp da jeg hadde det vanskelig på sykehuset. Jeg sov på gulvet, jeg var veldig 

bekymret og redd. Han hadde tatt med henne inn i huset og levd sammen her, med barna 

mine, et helt vanlig liv i mellomtiden og han ville ikke ta del i Guillermo sine problemer. Om 

han hadde vist interesse, omsorg og anger for hvordan han hadde behandlet og kranglet med 

meg ville jeg beholdt ham. Men han visste ikke lyst til å delta eller hjelpe til etter ulykken og 

det gjorde at jeg fikk nok. Jeg satt på benken med Ylanda (datteren) på 15 år og Guillermo 

sengeliggende og pleietrengende etter ulykken, med en enorm følelse av frykt. Hvordan i all 

verden skulle jeg klare å ta vare på barna mine? Men jeg var bedre uten, mannen min stilte 

ikke opp uansett når det var nødvendig, da var jeg bedre uten. Mye av grunnen til at mange 

kvinner finner seg i vold er nok nettopp denne følelsen av avmakt og uselvstendighet. 

Redselen for ikke å skulle klare å ta seg av barna, da det oftest er mannen som bringer inn 

inntekten og det de lever for”. 

 

Ylanda Rodrigues  

Ylanda er datteren til Helen. Hun er vokst opp i Piedra de la Luna med sine søsken, far og 

mor. Dagene til Ylanda går med til å jobbe på gården hun er vokst opp på og er 29 år. Hun er 

sterk og solbrun, man kan se at hun jobber mye utendørs. Hendene hennes er kraftig og det 

mørke håret er som oftest stramt bakover samlet i en hestehale. Ylanda beskriver seg selv som 

en nysgjerrig jente, aldri den som var mest forsiktig og fornuftig. Det er kanskje derfor jeg bor 

hos mamma nå, sier hun, lettere oppgitt. Hun fikk sitt første barn som 17- åring og bor nå 

hjemme hos moren med sine fire barn. Når det førstefødte barnet, Manuel, var 6 måneder 

flyttet den daværende mannen, Raul, til Costa Rica for å jobbe. Ylanda ble boende i 

Matagalpa hos sin søster og hennes mann. Etter en stund begynte Ylanda og Raul å få 

problemer. De kranglet mer og mer over telefon og mannen ble oftere og oftere voldelig når 

de møttes. Raul beskyldte henne for å være utro. Han klaget over at hun gikk på skolen, og sa 

hun bare ville gå på skole for å møte andre gutter. Ylanda var overbevisst om at han hadde 

elskerinner, mens hun selv sier selv at hun var trofast. De kranglet på telefon og når de så 

hverandre, og Ylanda begynte å grue seg til han skulle komme hjem. "Han slo meg når jeg 
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ikke ville ha sex. Han slo meg hardt når vi kranglet, en gang truet han meg med kniv mot 

strupen. Jeg slo han tilbake og fikk hardere i retur. Det var harde slag fysisk og psykisk”.  

 

Forholdet roet seg litt etter en stund. Ylanda´s bekjentskaper og hennes mor, rådet henne til å 

holde ut (aguantar) med Raul, da Ylanda vurderte å bryte med ham. De sa at han var faren til 

mine barn og at jeg kun ville finne en ny mann, som ville være på samme måte. "De sa jeg 

måtte akseptere måten han var på. At jeg kunne bli sint over vold eller utroskap, men at det er 

slik de [menn] er”. Ylanda brøt med ham, men først etter å ha født deres andre barn, Jorge, 6 

år yngre enn sin bror. Da hun spurte om penger til barna ved en senere anledning, fikk hun det 

ikke. Ektemannen sa han ikke hadde mulighet til å komme seg til banken og hun har ikke 

mottatt støtte siden. 

 

Ylanda ble sammen med sin andre mann, Roger, et drøyt år etter hun brøt med Raul. Roger 

slo henne aldri, men hun forteller at han skadet henne psykisk. Ylanda forteller at han var 

utspekulert, kontrollerende, løy og nektet for ting de begge visste var sant. De fikk to barn 

sammen, men han nektet for at sistefødte var hans. De hadde da en gutt på drøye to år 

sammen, men da Ylanda ble gravid med Maria nektet han for at det var hans barn. Han var 

veldig sjalu og beskyldte Ylanda for å være utro, og mente at ikke det kunne være hans barn. 

Han forsøkte å overtale henne til å ta abort
11

. Når hun nektet, fortalte han at han hadde en 

annen kvinne med et barn, så han kunne ikke fø flere barn. Han hadde ikke råd til å betale for 

deres datter, Maria, også.  

 

”Det som gjorde mest vondt er at jeg elsket ham, mens elskerinnene ringte til meg for å 

fortelle om deres forhold til mannen min. Det var fælt å vite at han holdt på med andre, men 

samtidig elsket jeg ham og ville forsøke å få ekteskapet til å fungere for barnas skyld. Det var 

før han nektet for at Maria var hans; nå vil jeg ikke ha noe kontakt med ham. Om han vil se 

barna bryr jeg meg ikke. Jeg har ingen interesse å tilpasse meg slik at han skal få tid med 

barna nå”, sier Ylanda og vifter på hånden som man vifter bort fluer. "Han har behandlet meg 

så dårlig at jeg aldri vil ha noe med ham å gjøre. Aldri mer". 

 

                                                 
11

 Abort er ulovlig i Nicaragua og det ville derfor vært vanskelig og dyrt å få til. Ylanda oppga andre grunner enn 

at det er ulovlig, som at hun ikke ville ta liv av sitt eget barn. Hun vurderte det aldri. 
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Dora Martinez 

Dora Martinez er 26 år og bor sammen med sine foreldre, tre yngre søsken og sin datter på 6 

år. Hun er slankere enn mange av kvinnene i området, og har en tøff utstråling. Hun er nesten 

alltid kledd i skjørt til tross for at hun jobber hardt, ofte i huset. Hun går også ofte med caps 

(som ikke er spesielt feminint der) og sier sjeldent nei selv om en oppgave er hard. Dora har 

bodd hele livet sammen med sine foreldre i Piedra de la Luna. Hun er en støtte for sin mor i 

huset og hun tar vare på sine tre yngre søsken og sitt barn Carin. Samtidig som hun hjelper til 

hjemme, er hun også mye på gården til Helen og Ylanda Rodrigues. Der hjelper hun til med 

Helen´s funksjonshemmede sønn Guillermo, gir ham mat og steller ham, hun hjelper også til 

på kjøkkenet og det som trengs forøvrig på gården om hun blir bedt om det.  

 

For 6 år siden, altså da Dora var 20 år gammel ble hun gravid. Dora hadde et forhold til 

Fransisco, sønnen til Helen. Han var gift da og er det fortsatt med den samme kvinnen, 

Veronica. Dora fikk aldri noe støtte fra Fransisco rundt graviditeten og får det fortsatt ikke 

etter at datteren er født. Hun tilbringer derimot mye tid på gården til Helen og fødte barnet 

der. Da jeg spurte om hun ble lønnet svarte Helen og Ylanda at "Dora hjelper til her, og vi 

hjelper henne". Dora og datteren spiste alt de ville på gården, mens hun var der og hjalp 

til. Dora sier til meg at hun var fullt klar over at Fransisco var en gift mann da hun innledet 

forholdet med han. Hun ble forelsket og de hadde det hyggelig sammen, men hun sier at hun 

ikke hadde forventinger om at han ville bryte med sin kone og familie for henne.  

 

Disse utdragene fra tre kvinners historie om livene sine beskriver alle tre hardt arbeidene 

kvinner. Jeg er veldig forsiktig med å si at disse utdragene betyr at det er mange kvinner som 

har liknende opplevelser som disse kvinnene. Men deres historier har noen trekk som blir 

interessante for meg å drøfte i oppgaven. Ylanda og Helen har begge gått fra menn de har fått 

barn med. Jeg mener disse utdragene taler for både en dominerende mann i deres liv, mens 

også mulighet for å stå på egne ben og ta en avgjørelse på å kutte kontakt med mennene som 

volder dem smerte. Det illustrer godt kompleksiteten jeg fant i hverdagen og samtaler med 

mange av kvinnene i Piedra de la Luna.   
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Kapittel 3 

Arbeidsdeling og sosialt rom 

Dette kapitelet vil ta for seg arbeidsdelingen og bruken av rom til ulike aktiviteter. Gjennom å 

se på hvordan menn og kvinner oppholder seg i sosialt rom vil jeg vise hvordan kjønnsroller 

kan komme til syne. Jeg vil se på holdninger og sladder som er med på å utrykke en 

idealforestilling om hvordan menn og kvinner burde fordele arbeid seg i mellom. Jeg vil 

derfor fokusere på hvordan kjønn legger føringer for hvilke arbeidsoppgaver en utfører og 

hvordan en kvinne eller en mann i Piedra de la Luna opptrer i rom. Jeg har hovedsakelig hatt 

kvinnelige informanter og tatt del i livet deres i hverdagen. Gullestad har studert kvinner på 

vestlandet, Norge i hverdagen og skriver om det å studere hverdagsliv :  

 

Often, but not necessarily, studying women means studying”everyday life”, because 

that´s where they, in many cases, are surely to be found. Studying ideas and models of society 

from data about everyday life, instead of mostly listening to the interpretations of specialists 

on myths and ritual, is a fascinating challenge in anthropology. Everyday life is informed by 

ideas and values. Even if these ideas are often both fragmented and contradictory than the 

systematic interpretations made by specialists, they together make up implicit models of 

society (Gullestad 1984, s. 16).  

 

Hvordan hverdagen organiseres og beskrivelser av hverdagen og livet kan sees som 

fremstillinger av utrykk for ideer og verdier. Jeg vil drøfte kjønnsroller i forhold til 

arbeidsdeling mellom menn og kvinner og hvordan det kan være med på å legge føringer for 

hvor man oppholder seg til hvilken tid, både til hverdag og til fest. Jeg vil undersøke om 

kjønnsroller kan komme til utrykk i arbeidsdeling og manøvrering av sosialt rom. Både hva 

folk gjør og hvor de gjør det. I mange land i Latin-Amerika har kvinner større forventinger 

tilknyttet til plikter i barn og hjem, mens mannen ofte er ansvarlig eller tar hovedansvar for å 

kunne forsørge familien økonomisk. Jeg ønsker å undersøke sammenhengen mellom kjønn, 

arbeidsdeling og rom. Hvem er det som tilbringer tid hvor? Og hvordan oppfører en mann 

eller kvinne seg forskjellig eller likt i en slik arena?  

 

Et felles trekk i forskning på arbeidsdeling og inndeling av rom i Latin-Amerika er at de det 
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finnes skiller mellom hvilke arenaer menn er på og hvilke kvinner er på. Et tradisjonelt skille 

som har vært fremhevet har blant annet vært skillet mellom offentlig og privat sfære. Dette 

omtales gjerne som skillet mellom casa og calle, hus og gate (Ekern 1998, Melhuus 1992). 

Hvor menn jobber med ulike typer arbeid i offentlige arena, det kan være et kommunalt 

kontor, bygningsplass eller på eiendommen som jordbruker, mens kvinner ofte er assosiert 

med arbeid i hjemmet og barneoppdragelse. Menn tar ofte del i oppdragelsen om det er noe 

viktig, og kan være den som utfører fysisk avstraffelse der det er praksis. Gutter blir lært til å 

tilbringe mer tid på gaten enn jenter. Jentebarn har fra tidlig alder strengere innetid enn gutter, 

og har ansvar for deler av husarbeid og får derfor ikke mye tid til overs til latskap. Guttebarn 

sosialiserer med andre, drikker og er lengre ute om kveldene. Det samme ligger til grunnlag 

for skillet mellom Casa / Calle, nemlig det at gutter eller menn er sterkere forbundet med 

gaten og kvinner har en sterkere tilknytning til hjemmet (Ekern 1998). Cupples argumenterer 

for at det fortsatt finnes holdninger som tilsier at kvinner helst ikke skal jobbe utenfor 

hjemmet. Hun har studert alenemødre i Matagalpa og utforsker hvordan forholdet mellom ny 

politisk og økonomisk kan skape både plass og utfordringer i endringen av kjønnsidentiteter i 

Matagalpa, Nicaragua (Cupples 2005). Hun har fokusert på inndelingen av arbeid mellom 

menn og kvinner og finner at selv om det er mange kvinner engasjert i lønnet sektor kan man 

se hvordan tradisjonelle former for arbeidsdeling fortsatt kan omtales som gjeldende diskurs. 

Cupples skriver: ”Notions which suggest that mothers should not work outside the home and 

that `good' mothers should stay home to care for their children can be identified in popular 

and official discourse and can to a degree be considered to be hegemonic” (2005, s. 312). 

 

Skillet i arbeidsdelingen er nå blitt presentert gjennom flere teoretikere og i flere samfunn i 

Latin-Amerika. Kvinner som tar seg av barn og hjem og menn er menn i større grad relatert til 

den offentlige arena. Selv om dette skillet kan dominere mange steder er det ikke dermed sagt 

at kvinner blir ekskludert fra den offentlige sfære, snarere er det funn på at menn blir 

ekskludert fra den private (Durham: 42 i Jelin 1991).   

 

I Piedra de la Luna blir det også beskrevet som ideelt at mannen forsørger familien, mens 

kvinnen har ansvaret for hjemmet. Virkelighetene er noe mer kompleks enn som så. I følge 

statistikk fra kommunen El Tuma så blir 23 % mødre under 20 år forlatt av mannen før barnet 

er født. 32 % av mødrene blir forlatt av mannen før de har fylt 35 år og 43 % blir alenemødre 
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mellom 40 og 50 fylte år
12

. Mange av alenemødrene får økonomiske bidrag av faren til barna 

da det nå er lovpålagt, men i følge mine informanter i Managua, Rancho Grande, Matagalpa 

og Piedra de la Luna fortalte mange kvinner om at mennene ofte ikke hjalp til. Her må man i 

midlertid ta høyde for at noen av kvinnene kan si dette på grunn av deres ønske om å 

kommunisere at de ofrer seg for barna. Mange av kvinnene jeg møtte fortalte at ”når en mann 

skiller seg fra en kvinne skiller en seg også fra barna”. Det kan dermed se ut som at det er en 

del kvinner som må forsørge barna alene eller med familiens hjelp.  

 

Gården til familien Rodrigues, blir drevet av to kvinner, Helen og hennes datter Ylanda. 

Overhodet på gården, Helen, er en respektert kvinne. Hun kan reise alene og tar alle 

avgjørelser uten menn involvert. De har en del hjelp på gården av sønnene til Helen, og 

innleid arbeid, men Ylanda jobber likevel med å dyrke kaffe og gjør en del av såkalt 

”mannsarbeid”. Både Helen og Ylanda snakker allikevel om de tradisjonelle rollene som noe 

ideelt og har klare visjoner om hvordan de skulle ønske at det var. Først vil jeg presentere 

huset jeg har bodd i under feltoppholdet og bruke det som eksempel for å vise hvordan sosialt 

rom kan være kjønnet. Med kjønnet rom mener jeg hvordan arbeidsdeling kan påvirke hvilke 

rom en oppholder seg i avhengig av kjønn. I Piedra de la Luna kan det til tider virke som om 

det i noen tilfeller eksisterer en diskrepans mellom det som blir sagt og det som blir gjort. Det 

som blir omtalt som idealet er å ha en mann som forsørger familien, men det ikke alltid er den 

beste løsningen i virkeligheten. Gjennom mitt materiale vil jeg vise at virkeligheten er 

kompleks. Til tross for at kvinner ”skal” være hjemme å passe barna, er det mange kvinner 

som må jobbe, og det er kvinner som velger bort mannen selv om han ideelt sett skulle vært 

en forsørger. Først vil jeg beskrive gården, deretter drøfte arbeidsdeling for å så si noe om 

hvem som oppholder seg hvor til hvilken tid.  

 

 

 

 

                                                 
12

 I denne statistikken  
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Huset 

Gården ligger i en slak bakke. Bak huset er det flat mark, men på forsiden ligger huset i en 

oppoverbakke. Det er stykke til neste husfelt og huset er omgitt av åker av mais og sacate. 

Huset er bygget opp av treplater med aluminiumsplater til tak. Det er et relativt stort hus i 

forhold til noen av de nærmeste naboene. Huset er i dårlig stand, men relativt stort 

sammenliknet med andre hus i området, det er sprekker i veggene og treplatene rekker mange 

steder ikke ned til bakken. Taket lekker noen steder, men det er ikke noe videre plagsomt, 

siden det kun regner noen uker i året. Gulvet er av jord. Huset er delt i to deler, av en gang 

som går tvers gjennom huset. Til høyre for inngangen fra forsiden er det et er slags 

forkjøkken. Der står det en dunk med vann, som blir silt gjennom steiner som utgjør en 

naturlig rensemekanisme. Den står på en benk som blir brukt til å spise på av og til, med plass 

til to. Ellers i rommet er det vanligvis et par krakker, en liten gyngestol for det minste barnet, 

en stor sekk mais, en sekk med bønner, ofte en stokk med platanos, eller matbananer. Det er 

også oppholdsrommet for kyllingene når de er jaget ut av kjøkkenet. Det henger tre ulike 

kalendere av ulik årgang med bildet av Jesu Kristi. Rommet innenfor er selve kjøkkenet, et 

firkantet rom med et stort ildsted og en lang benk langs hele venstre vegg. Ildstedet er varmt 

store deler av dagen fordi mange av måltidene kvinnene lager tar lang tid. Det er stadig snakk 

om henting av leñas eller ved, noe guttene gjør hver dag. Benken er nærmest tre meter lang 

og det forekommer alle slags aktiviteter og gjøremål der. En lager ost, mens en annen tar 

oppvasken, babyen blir vasket, kyllinger blir partert. Det meste kan gjøres på benken. I enden 

av den er det en slags hjemmelaget renne for å kaste avfall ut på baksiden av huset. Alt som 

ikke blir samlet på til grisene blir kastet ut der.  

 

På den andre siden av passasjen som deler huset er det er et redskapsskjul som en går 

gjennom på vei inn til soverommet med to senger og et klesskap. Her bor den 

bevegelseshemmede sønnen, Guillermo, som nå er 35 år. Helen deler seng med de to eldste 

guttene, Jorge og Manuel. Innenfor der igjen er det et soverom med en seng og klesskap. Her 

bor Ylanda med de to minst barna, Fatima og Byron. Jeg bodde i gangen som man må gå 

gjennom for å komme til soverommet. Det blir brukt som et redskapskjul til vanlig. Der hadde 

de en slags feltseng med et teppe over for å gjøre sengen mer behagelig å ligge i, i tillegg til 

soveposen jeg hadde med selv. 
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Utenfor delen med soverommene (til venstre på bildet) er det bygget opp en terrasse. Der 

tilbringer alle i huset, og noen gjester, mye tid. På terrassen kan man blant annet leke, spise, 

gjøre lekser og prate. På veggen henger det to skinn av tigrios (små tigre), fem hodeskaller av 

venudo (et kattedyr), et babybilde av den yngste datteren, Maria. Familien fortalte meg at det 

også var løver i området, men at ektemannen aldri hadde klart å få skutt en. Det henger også 

en kalender fra ”Alcadia del poder ciudadanos de El Tuma, la Dalia” som er kommunen de 

hører til. Det henger også et kart over Europa, ca. 50 år gammelt, en kalender fra US Aid fra 

2011 og en reklame for ”collection de imagènes de nuestro señora Virgin Guadalupe”, som er 

religiøse bilder. På forsiden av den andre delen er det satt opp en benk inntil veggen til huset 

og en på siden. Dette er ofte der hvor muldyrene og hestene står om de skal bli brukt senere 

på dagen. Salene og tau som blir brukt til å binde fast last henger klar til bruk. Det er et vanlig 

sted for gjester å slå seg ned for en prat.  

 

 

Huset fra forsiden. Privat foto 

 

Alle rommene i huset er tilgjengelige for alle som bor der. Helen, Ylanda og Dora er de som 

er mest på kjøkkenet. Guillermo er nærmest alltid i sengen sin i det første soverommet. Der 

tegner han og blir matet av Dora eller Helen, noen ganger gir Ylanda han også mat. Han er 

tilsynelatende ved godt mot og sier han lever så lenge Gud vil. Han har stor tiltro til det 

religiøse, sier han. Guillermo var kun utenfor rommet en gang i løpet av mitt opphold på 
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gården. En tante som bor i USA har kjøpt rullestol til han som han brukte på en dåps- og 

bursdagfest. Han brukte den kun den ene gang i løpet av mitt opphold på gården, da den må 

lades ved aggregatet, som krever bensin. Barna i huset, de tre guttene og datteren til Dora, 

Carin er på kjøkkenet til tider, men gjør sjeldent noe annet enn å leke eller å plage kyllingene. 

Dora, Helen og Ylanda oppholder seg mye på kjøkkenet og ved ildstedet.  

 

Guttene forsyner seg med drikke, men maten får de servert på en tallerken av sin mor eller 

bestemor. Guttene tar ikke oppvasken, der er det kvinnene som gjør. Kvinnelige bekjente 

varierer i hvor de setter seg. De setter seg ute på benken til høyre, på benken til venstre inntil 

terrassen eller de kan gå inn på forkjøkkenet og sitte der for å prate med Helen eller Ylanda. 

Arbeidsfolkene som tidvis jobber for Helen går ikke inn i huset. En av arbeiderne, Erich, 

henger ofte i vinduet inn til forkjøkkenet og spør om han kan få et glass vann. Fransisco, den 

eldste sønnen til Helen, derimot går inn i huset. Han går inn på rommet til broren hans, 

Guillermo, for å prate med ham, og han går inn på kjøkkenet for å hilse på sin mor eller 

søster. Men han blir sjeldent lenge inne på kjøkken eller forkjøkken. Han spiser ute og setter 

seg ned for å prate først der ute. Menn er ofte ikke like bekvemme med å gå inn på et kjøkken 

som en kvinne ville vært. I Piedra de la Luna er det forventninger om at en mann skal arbeide 

ute, mens en kvinne er forventet til å være mer innendørs eller nær til hjemmet. 
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Ildstedet hvor all mat blir laget. Privat foto 
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Arbeidsdeling 

Her vil jeg drøfte arbeidsdeling i forbindelse med hvordan rom kan forståes som kjønnet, altså 

sosialt rom som blir inndelt avhengig av kjønn. I Piedra de la Luna kan det se ut som sosialt 

rom blir inndelt ut ifra ideer om arbeidsfordelingen. Til tross idealet er å ha et mannlig 

overhode, viser Rodrigues gården at det er mulig å oppnå respekt for hushold med kvinnelig 

overhodet også. De utfører også en del av de tradisjonelle ”mannsjobbene”.   

 

I utdragene fra livshistoriene til Helen og Ylanda har jeg beskrevet sider ved deres liv. Begge 

har brutt med sine menn, Ylanda, to ganger. For begge medførte dette at de måtte ta seg av 

seg selv og barna på egenhånd. Helen fikk hjelp av en organisasjon, Addac, som bistod med 

en liten andel kaffebønner slik at hun kunne fortsette arbeidet uten ektemannen. Hun fikk da 

muligheten til å fortsette arbeidet med kaffe og litt etter litt fikk hun penger til å kjøpe egen 

kaffe. Helen fortsatte driften av gården med hjelp fra sine barn, sønnene hjalp til med kaffen, 

mens de to døtrene hjalp til i huset. Nå er det bare Ylanda fra familien som er ute på el cafetal 

eller kaffeområdet nesten hver eneste dag, hvis ikke noe annet arbeid måtte gjøres. Men hun 

får hjelp fra lønnsarbeidere tidvis. Annet arbeid som måtte gjøres kan være alt fra reparering 

av gjerder til innsamling av gjødsel, laging av gjødsel, maismel eller karameller for å selge. 

Helen tar seg av Ylandas minste barn og ordner i huset, men bestemmer likevel det meste på 

gården. Når det er større oppgaver som må gjøres har Helen som oftest hjelp av sønnene eller 

innleid arbeidskraft. I ukene før regntiden da sacaten (slags høy) skal innhøstes, som kuttes 

med machete (en sabel), blir arbeidet gjort av sønnen til Helene, Fransisco og en innleid 

arbeider, Erich. Da jeg foreslo å hjelpe Erich en dag han var alene med arbeidet ble Helen 

forbauset over forespørselen. Helen svarte lettere oppgitt ”ja ja, du liker jo å arbeide som 

menn du”. Annet tungt arbeid, som å hente vann fra brønnen gjør Manuell nærmest daglig. 

Han gjeter inn kyr til melking hver dag, han fyller store tønner med vann og frakter opp til 

gården på muldyrryggen, han skaffer ved og gjør de oppgavene som han blir bedt om. Skaffe 

stokker til å bygge gjerdet og legge takplater er typisk arbeid som to av sønnene til Helen har 

gjort. Hun får en del hjelp av de to av sønnene, Fransisco og Roberto. Den tredje sønnen 

hennes bor i et annet område et stykke unna, og den fjerde sønnen, Guillermo, er 

sengeliggende. Selv om husholdet blir drevet av de to kvinnene og det er de som tar 

avgjørelsene på gården, så gjør brødre og arbeidsfolk en del av ”mannsarbeidet”.  
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Kutting av sacate på eiendommen til familien Rodrigues. Privat foto 

 

Ylanda driver nå gården sammen med sin mor. De har tatt over arbeidet faren til Ylanda 

pleide å gjøre på gården. Ylanda er kledd i dongeribukser og en slitt genser. Ylandas 

arbeidsoppgaver består av dyrking av kaffe, lage gjødsel og laging av mat. Andre gjøremål 

var mer sesongbasert. Mens jeg var der var gikk vi gjennom ulike stadier i kaffeproduksjonen. 

Andre ting som måtte gjøres daglig var å lage ost og tortilla. Dette er tidkrevende arbeid da 

osten må ”presses” tom for vann og deretter ”males”. Tortillaene ble laget av mais som kokte 

i to - tre timer, så ble det avkjølt og deretter kvernet i to omganger. Deretter skal det i litt vann 

og salt, så massen kunne formes. Disse oppgavene ble alltid gjort av Ylanda, Helen eller Dora 

om hun var der tidlig. Aldri noen av guttene. Ylanda og Manuel gjorde nesten alt utenfor 

huset på gården. Det var Ylanda som dro ut til kaffestedet hver dag, lagde gjødsel og hjalp til 

å fikse gjerder. Dette hadde hun anledning til å gjøre siden moren, Helen, hjalp henne med 

hennes minste barn Maria på 10 måneder. Helen gjorde også mange av de dagligdagse 

oppgavene nevnt ovenfor i samarbeid med både Ylanda og Dora, men Helen gjorde ikke 

jordbruksarbeid under mitt opphold på gården. Noen ganger når det er spesielt mye å gjøre 

betaler Helen for å få hjelp av arbeidstakere som jobber i området. Helen og Ylanda tjener 

mesteparten av pengene sine på kaffe. De får betalt 200 $ for 1 Quintal eller 46 kilo tørket 

kaffe. De bytter også til seg mat eller tjener penger ved å bytte eller selge ost, karameller laget 

av melk, platanos (matbananer) eller mango. Hver dag spiser alle i familien tre måltider. De 
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spiser frokost rundt klokken 07, lunsj rundt klokken 12 og middag mellom klokken 17 og 18. 

Hver dag spiser de tortilla av mais, varme bønner og ofte et lite stykke ost på siden, laget på 

gården. Av og til serverer kvinnene i huset dette med platanos eller matbananer, ris eller et 

egg ved siden av.  Disse måltidene ble alltid laget av Helen, Ylanda eller Dora og serverte 

barna. Jeg fikk tildelt tallerken for å forsyne meg selv etter noen uker på gården. Slik jeg ser 

det kan det være to årsaker til at jeg fikk egen tallerken. Det kan være at jeg fikk forsyne meg 

fordi jeg er voksen, mens guttene er barn. Det kan også være at det var fordi jeg er kvinne. 

Fransisco, sønnen til Helen, fikk alltid servert ferdig på tallerken da han var innom på lunsj. 

Han får også servert en del mer mat på hver tallerken enn de andre i huset.  

 

En annen ting som måtte gjøres hver morgen var melking av kuene. Først måtte de hentes ned 

fra beite og gjetes inn i el corral, innhegningen hvor kuene kunne bli melket. Arbeidet med 

kuene var det nesten alltid Manuel som gjorde.  

 

Jeg har skrevet i feltnotatene : Solen er så vidt kommet opp, her jeg sitter på terrassen med 

morgenkaffen. Det er fortsatt skumring og det er disig i luften. Jeg sitter sammen med den 

minste gutten i huset Byron. Kveget rauter idet de kommer over knausen fra beitene, bak 

kveget kommer Manuel på den brune hesten. Han snakker med dyrene og ber dem fortsette 

ned til melkeplassen med den mest autoritære stemmen han får frem. Manuel er kun 12 år, 

men har full kontroll på både hesten og kyrene. Han rir alene i mørket, han er den som lukker 

døren til sist om kvelden, han henter vann, han pisker dyrene på plass for å melkes. Han tar 

ansvar tidlig. Manuel er på skolen fra 2-5 halve dager i uken; det er undervisning fra 8 om 

morgenen til 12. Han jobber før han drar på skolen og kommer stort sett rett hjem for å jobbe. 

Manuel tar tidlig del i arbeidet familien må utføre daglig.  

  

Familiesammensetningen som ble presentert som et ideale for en familie i Piedra de la Luna, 

og andre steder i Latin-Amerika for øvrig (Stølen 1996), er at mannen har forsørgerrollen, 

mens kvinner da kan konsentrere seg om ta godt vare på barna og sørge for at det alltid står 

mat på bordet når mannen er sulten etter jobb. I mitt felt, skjer det tidvis noe annet. 

Idealforestillingen om en forsørgende mann blir sjeldent oppfylt om foreldre slutter å leve 

sammen. En kvinne blir derfor til tider nødt til å oppfylle både rollen som innbringer av 

inntekt for seg selv og familien, og samtidig ta seg av hjem og barn. En kvinne som kom 

innom Rodrigues- gården, bekreftet an antagelse mange av mine kvinnelige informanter 
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hadde kommet med tidligere, nemlig det at menn ofte stikker av om et par bryter opp. Damen 

kommer da Ylanda, Dora og jeg står utenfor og snakker. Hun har langt sort hår og er tynn. 

Huden hennes er mørk av mange år med mye sol og hun er kledd i skjørt og en bluse. Damen 

setter seg på benken utenfor huset for å ta en pust i bakken. Vi snakker om barn, 

barneoppdragelse og menn da kvinnen sier: ”om en mann skiller seg fra kvinnen sin, da 

skiller han seg også fra sine barn. Menn har sjeldent mye med barna å gjøre etter å ha brutt 

med moren til sine barn. Eventuelt støtte økonomisk, men det er sjeldent en far tar mye av 

ansvaret etter et brudd. Kvinnene er de som tar ansvar for barna, derfor passer vi oss mer”. 

Det fremgår her at det ofte er kvinnene som tar hovedansvaret for barna ved et brudd mellom 

foreldre. Det kan si noe om forventningene knyttet til arbeidsdeling og kjønn. Eksempelet 

ovenfor kan sees som et utrykk for at det forventes av en kvinne at de skal ta ansvar for barn. 

Melhuus argumenterer for at den kjønnede arbeidsfordelingen [implisitt å ta seg av barn] er 

knyttet sammen med ideer om seksualitet, ære og skam knyttet til forestillinger om hva det vil 

si å være en kvinne og hva det vil si å være en mann (Melhuus 1992). Følgende vil jeg 

presentere utsagn som jeg mener kan sees som et utrykk av kjønnsroller ved at Helen 

understreker verdier som er ansett for å «tilhøre» hennes rolle. Noen av uttalelsene fra 

kvinnene om av å ta vare på barna kan sees som et utrykk for at de ønsker å fremstå som en 

god mor, nettopp fordi det foreligger forventinger om det i lokalsamfunnet.  

 

Helen forteller ofte om hvor tøft livet er uten en mann. En kveld Helen, Ylanda, med datteren 

Maria på brystet, sitter ute på terrassen og hviler etter en lang dag snakker vi om menn og 

familie. Helen forteller om hvordan hun har opplevd livet.  ”Hvordan jeg har holdt ut ”(como 

aguantó). Jeg har holdt ut for mine barn. Livet har vært hardt. Å drive en gård og ta seg av 

mange barn alene, har vært fryktelig hardt. Så hardt, så hardt (dura, dura dura), sier Helen. 

Disse typer uttalelser ble utrykket av mange kvinner i Piedra de la Luna. Ofte ble det implisert 

at en mann hadde sviktet dem, og at det var på grunn av machismo. Klaging over menn eller å 

kommunisere at en har stått på for barna sine var et fellestrekk for mange kvinner i Piedra de 

la Luna.   
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Familieorganisering og romlig inndeling 

Familie utgjør en viktig del av livet til folk i Nicaragua. Deres bruk av ordet familie kan være 

mye mer enn foreldre og deres barn. Det er langt fra uvanlig å ha bestemor, en onkel eller 

tante sammen med ”kjernefamilien”. Det er heller ikke uvanlig at et ungt par flytter inn hos en 

av foreldrene og bor der til de finner andre muligheter. Foreldrene fortsetter ofte å ha en god 

del innflytelse over sine barn, selv etter de har flyttet ut (Lundgren 2000). Angående 

konstruksjoner av makt innad i familien har Hagene skrevet om familie konstellasjoner fra et 

landsbysamfunn, San Juan som er et fiktivt navn, nærme Matagalpa, Nicaragua. Der har hun 

funnet at kvinnene ikke snakket om mannlig dominans som patriarkalsk husholdning, men 

refererer heller til machismo som en beskrivelse på hvordan relasjonene i familien fungerer 

etter. Det ble brukt til å beskrive for eksempel at det var ulikheter i hvordan menn og kvinner 

var ”tillat” å oppholde seg i rom. Kvinner måtte oppgi lyster for å utføre arbeid i huset eller 

for mannen, og ofte, spørre om tillatelse om å få gå ut, hvorav en mann handlet mer etter sine 

lyster var ute så mye han ville. Han kunne spille, ”womaniser”, drikke og oppføre seg 

uavhengig til enhver tid (Hagene 2008). Dette kan likne på noen av de beskrivelsene kvinnene 

har gitt meg av deres menn i Piedra de la Luna.   

 

Jeg vil undersøke om arbeidsdeling kan påvirke hvordan kvinner og menn oppholder seg i 

rom. Hvem som bruker mest tid ”ute” og hvem som bruker mest tid ”inne”? Kan kvinner gå 

rundt alene etter det er mørkt eller i det hele tatt?  

 

Christie (2008) har skrevet om kjøkkenrommet som sted for sosialisering og reproduksjon av 

kjønnsroller i tre ulike rurale landsby er i Mexico. Hun skriver om inndelingen av det sosiale 

rom og fokuserer på hvilke prosesser som finner sted der og hva de betyr for konstitueringen 

av kjønnsroller. Christie beskriver en inndeling i huset forbundet med sosiale forventinger og 

identitet. Hun utforsker kvinners liv og feiringer i disse samfunnene og sammenfatter med et 

utgangspunkt i begrepet ”kitchenspace”. Kjøkkenet eller ”kjøkkenrommet” definerer hun som 

sosialt rom, som er et viktig sted for sosialisering og videreføring av kultur og kjønnsroller 

(Christie 2008).  Kjøkkenet er et rom for kvinner. Fordi arbeidsdelingen gjerne er slik at det er 

kvinnene som tar seg av matlagingen og store deler av det ulønnede arbeidet jobbet mange 

kvinner doble o triple journada , dobbel eller trippel arbeidsdag. Samtidig er det viktig å 

huske på at kjøkkenrommet er en sentral kilde til makt for kvinner (Christie 2008) Hvordan 
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menn ble ekskludert fra kjøkkenrommet fordi det blir sett på som kvinnelig territoriet. Denne 

inndelingen i huset ble knyttet til kvinnen som mor og en som tilbereder mat til sin familie. 

Jeg ønsker å se på hvordan slike sosiale rom inndeles, "kjønnes" og brukes i hverdagen. 

Christie bruker begrepet "gendered roles" som jeg vil bruke som kjønnsroller til å omtale 

hvordan kvinner og menn ter seg i ulike sosiale rom og om det kan si noe om arbeidsdeling 

(2008). Familiens verdi strekker seg lengre enn normene om seksualitet og å være datter eller 

sønn av sine foreldre. Det er en enhet som fungerer sammen i hverdagen. Familien 

konstituerer en interagerende gruppe, en gruppe som bor sammen og samarbeider økonomisk 

i de daglige oppgavene for det beste for dets medlemmer (Jelin 1991). Jeg gir et eksempel 

som illustrerer hvilke forventinger som foreligger om arbeidsdeling knyttet til kjønn.  

 

Mangoene hadde kokt lenge. Rundt et par timer. Vi hadde vært ute på markene og plukket 

mangoene i skumringen kvelden før. Manuel, den eldste sønnen i huset, klatret opp i trærne 

for å riste mangoene løs. Vi andre stod med hver vår pose på bakken, med hodet godt bøyd 

bakover for å se om vi var i ferd med å bli truffet av mangoer på vei ned fra treet. Posene ble 

fylt av frukt og vi gikk tilbake til gården før vi ble spist opp av innsektene som kommer frem 

samtidig med mørket. Dagen etter skrelte jeg de saftige, søte mangoene på terrassen og la på 

godt med ved for å få god varme på ildstedet. Alt i samarbeid med Helen. Det var midt på 

dagen og varmt, for varmt til å arbeide på kaffeområdet. Da de var ferdig kokt tok jeg oppi litt 

sukker ved litt veiledning av Ylanda og juicen er ferdig. Barna får alle hvert sitt glass og 

drikker fornøyde. Fransisco, sønnen til Helen, kom innom for lunsj den dagen. Han spiser ofte 

her på gården når han jobber i nærheten. Ylanda tilberedte den største porsjonen til ham, med 

ris, bønner og tortilla og serverte ham mens han satt og slappet av på benken utenfor 

forkjøkkenet. Etter lunsj går Fransisco inn for å sette tallerkenen på oppvaskbenken, der hvor 

bøtten med mangojuicen står og han ser oppi. Jeg holder på borte ved ilden og sier til ham at 

jeg har laget juice om han vil ha. Han takker ja. Så snur han seg vekk og går ut av kjøkkenet. 

Jeg stusser over at han går ut, men jeg rekker ikke reagere før han er ute igjen. Jeg tenkte at 

han skulle gjøre noe annet først eller hente noe, men først senere skjønte jeg at han forventet 

at jeg skulle helle opp og bringe han juicen. Han tenkte ikke på å gjøre det selv. Fransisco dro 

uten å drikke mangojuice. 

 

Hendelsen viser at Fransisco ikke naturlig heller opp juice i sitt eget glass. Han går sjeldent 

innenfor døren på kjøkkenet. Da var det oftest for å sette fra seg tallerkenen eller for å flørte 
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med Dora. Det kan fortelle noe om at Fransisco hadde klare forventinger om at jeg skulle 

ordne det for han. Det er det samme med måltider. Om han spiser hos Helen får han alltid 

servert maten ut til der hvor han sitter på benken. Hvordan sosialt rom er kjønnet kan 

sammenfalle med arbeidsdeling. Det kan tolkes som at forventingen om å bli servert mat er 

samtidig et utrykk for at ikke mannen skal oppholde seg på kjøkkenet. Dermed kan det sees 

som et sammenfall mellom kjønnsmessig arbeidsdeling og bruken av rom.   

 

Manøvrering av sosialt rom 

Det kan variere hva som utgjør et offentlig rom, og et rom trenger ikke alltid være offentlig 

selv om det er det til tider og i situasjoner. Jeg vil gi et eksempel på hvordan det kan eksistere 

forskjellige ”normer” relatert til kjønn i sosialt rom. Kirken består av et felles rom hvor alle 

samles under en seremoni hvor innbyggerne sitter sammen med familie eller venner 

uavhengig av kjønn. I Piedra de la Luna ligger kirken i det nærmeste tettstedet. På det lille 

tettstedet var det en del hus, tre utsalg av diverse enkle varer og en kirke. Til dette stedet 

kunne man kjøre bil. Veien var i dårlig stand og av jord. Flesteparten som brukte den kjørte 

moped. Kun en liten andel av befolkningen har tilgang eller råd til bil. Det blir ikke brukt som 

arbeidsverktøy annet en til å frakte varer på grunn av utgifter til drivstoff. Da el papa eller 

presten til Piedra de la Luna kom tok nærmest alle som bodde i nærheten seg tid til å komme 

på gudstjeneste. Inne i kirkerommet er menn og kvinner samlet og det er så vidt jeg så inne i 

kirken ingen skiller mellom kjønn under en gudstjeneste, dåp eller seremoni. Den katolske 

kirke har kjønnsnøytralt kirkerom, så inne i kirken virket ikke kjønn avgjørende for hvor en 

satt seg eller hvem man omgikk. Det interessante er at med en gang en kom utenfor skilte de 

seg i grupperinger avhengig av kjønn. Mennene samlet seg sammen i flere grupper tok seg tid 

og konverserte. Kvinnene dannet seg grupperinger atskilt fra mennene, og stod og pratet litt 

med hverandre, men ofte i mindre grupper og i kortere tidsrom.  

 

Kirken har rom for alle. Uavhengig av tid og aktivitet skal alle bli mottatt i den katolske 

kirkens rom. Den frie kjønnsinndelingen endres dermed når befolkningen i Piedra de la Luna 

kommer utenfor og omgåes bekjente etter gudstjenester. Da skilles det mellom kvinner og 

menn de oppholder seg i atskilte grupperinger. I det neste empiriske vil jeg vise deler av en 

fest Rodrigues gården holdt mens jeg var der. Det interessante ved denne festen er hvordan 
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rommet ”kjønnes” ulikt ut ifra aktivitetene som foregår. På starten av festen ble rommet 

kjønnet ved at menn plasserte seg lengst unna huset og kommuniserte utelukkende med andre 

menn. Kvinnene satt nærme huset og gikk inn på kjøkkenet. Etter en stund da folk begynte å 

danse kunne menn og kvinner omgås. Det kan se ut som at når aktiviteter skiftes kan også 

kjønnsdelingen av rom det også.   

 

Festen 

I mai holdt familien Rodrigues fest for hele landsbyen. Anledningen var dåpen til Ylandas 

datter, Maria, slått sammen med Idanias 15 årsdag som er en viktig feiring lokalt. Idania er 

Fransicos datter til Fransisco og dermed niesen til Helen. Festen ble holdt på Rodrigues 

gården. Folk fra hele området kom. Jeg talte 69 gjester, i tillegg til familien og meg selv. Det 

var mange mennesker, og familien var fornøyd med at det kom så mange. Idania og jeg 

serverte ananasjuice med ris som vi hadde forberedt til den store dagen. Folk var tørste etter 

gåturen fra kirken, så det var populært, og noe som folk satt pris på. Gjestene satt seg stille 

ned og virket som de ventet på at noe skulle skje. En bekjent av familien som jobber som 

kirketjener (en mann) og jeg tok bilder av det nylig døpte barnet og Idania som feiret 15 års 

dagen sin.  

 

Alle satt seg ned på benker og i grupperinger rundt om på tunet. De satt alle sammen ganske 

stille. Det virket som om de var sjenerte. Med unntak av fotografen, satt mennene for seg selv, 

på de sittemulighetene som var lengst fra huset og snakket rolig. Det var mange ektepar som 

kom, men kvinnene og mennene satt atskilt i grupper. Jeg talte 27 menn (medberegnet barn) 

og 42 kvinner (medberegnet barn). Kvinnene satt på benkene nærmest huset. Mennene tok i 

denne sammenhengen større avstand fra huset, enn kvinnene til stede som, satt under taket 

foran huset. Det var blant annet flere kvinner som gikk inn på kjøkkenet for å hjelpe til å bære 

ut maten. Familien Rodrigues hadde slaktet en gris for anledningen. Grisen var fritert og ble 

servert i biter med yuca
13

, ris og råkostsalat ved siden av. Det ble ikke servert alkohol eller 

annen drikke til maten. Mennene holdt seg med andre menn, røyket og snakket.  

  

                                                 
13

 En grønnsak relativt mye brukt i Nicaragua 
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 k = kvinner, m= menn  
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 De røde benkene er rene damebenker, de blå er rene herrebenker, mens de hvite er der hvor det er blandet. M 

står for dame, H står for mann. Det satt også flere menn spredt utover lengre ut i tegningen på bakken og 

tømmer.  
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Etter hvert som folk hadde fått mat, noen hadde gått hjem, barna løp rundt å lekte og mørket 

begynte så vidt å senke seg begynte Idania (14 år) å danse med faren sin. Piñataen ble slått 

hull på, stemningen ble løsere og menn og kvinner blandet seg mer. Stereoanlegg hadde blitt 

fraktet opp på ryggen til muldyret for anledningen av datteren til Helen, Isabella. Det var først 

da flere begynte å danse at mennene kom nærmere huset, og bare noen av dem. Da løsnet 

stemningen mer og mer, menn og kvinner blandet seg. Etter hvert som mange av gjesten dro 

var det bare benkene som var nærmest huset tatt i bruk. Da var det omtrent likt antall menn 

som kvinner tilbake på festen. Det var mest familie, men også noen venner.  

 

Denne oppdelingen av menn og kvinner kan si noe om arbeidsdeling og forventinger til de 

ulike kjønnene. Menn vil ofte ikke bevege seg inn på i et fremmed kjøkken. Det er kanskje 

særlig viktig å vise avstand til både hus og kjøkken når det er mange mennesker der til å 

bedømme en manns oppførsel. Samtidig som mennene her kommuniserte et skille mellom 

dem og kvinnene ble det skillet utvisket når aktiviteten ble omdefinert. Det kan se ut som det 

er nærliggende å tro at under matservering er rommet “offentlig” og dermed kjønnet og menn 

og kvinner opptrer atskilt. Da aktiviteten skifter over til dans ble det en uformell stemning og 

rommet var ikke lengre kjønnet. 
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Menn og kvinner som deltok på festen. Privat foto. 

Det er vanskelig å si om det kun var fordi mennene hadde mere å snakke om enn med 

kvinnene. Det er mulig. Men det kom veldig tydelig frem at kvinnene tok seg uredd frem til 

huset og inn i huset. Det kan være nærliggende å tro at det kan sees i sammenheng med 

arbeidsdeling mellom menn og kvinner. Også fordi det virket naturlig for kvinnene å hjelpe til 

på kjøkkenet. Christie argumenterer i sin tekst ”Kitchenspace” for at kvinners omsorgsrolle er 

knyttet sammen med rollen som en sterk morsfigur (2008). Christie skriver: ”The parallels 

between the strong mother figure and the earth or la naturaleza  (natur) are important in 

understanding the socially constructed and gendered role of women in the kitchen”…(2008, s. 

241).  

 

Eksempelet fra festen illustrerer at det er ulike forventninger til hvor menn og kvinner skal 

oppholde seg i sosialt rom. Om det er godtatt eller ikke for en kvinne å bevege seg et bestemt 

sted vil avhenge av om ”motivet” er godt nok til hvilken tid en oppholder seg hvor. Og om en 

er mann foreligger det andre forventinger. For å gi et eksempel på forventninger til en mann 

kan man se på politikeren i Den dominikanske republikk studert av Christian Krohn-Hansen 

(2001) hvor det er en politiker som mot slutten av livet er blitt skilt en del ganger og 

reflekterer rundt at han har vært en dårlig far for sine barn.  Han forteller at han ikke angrer så 

mye fordi han oppnådde mange politiske kontakter og mål ved å tilbringe så mye tid på puben 

og på kveldsarrangementer. Samfunnet forventet det av han (sjekk opp og skriv om!). På 

samme måte som det er ulike moralske forventinger til en avhengig av kjønn, er det ulike 

forventinger til hvor en kan oppholde seg og til hvilken tid. Altså det jeg har kalt manøvrering 

av sosialt rom. I empirien ovenfor fra festen fremgår det at det foreligger forventninger til 

hvordan en ter seg på en offentlig fest i et privat hus. Det er større forventinger til at mannen 

ikke skal bevege seg inn på et privat kjøkken. Det tolker jeg dit hen at kvinner i større grad er 

forventet til å være på kjøkkenet. Montoya Del Solar gir ett eksempel fra en informant fra 

landbrukssamfunn i Nicaragua: 

 

We would talk about not putting up (with men)…about organizing, about working 

(outside the home), about not depending totally on the men, things like that, and about not 

being a man´s bed, putting up with beatings, that we had to try to improve ourselves so as to 

not depend on them… for example (by) learning to do something.. But when the men noticed 

that we were talking about these things, they would prepare themselves..(they would say): 

“There they are, speaking that nonsence- let them come to me with that story!” The first thing 
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they want is to arrive home and find the woman always there, like the pillar of the house that 

doesn´t move, Miranda Riviera (Montoya Del Solar, 1996, s. 288).   

 

At mennene forventer at kvinnene deres skal være hjemme da de kommer hjem forteller noe 

om forventingene til kvinner og til menn. Det kan se ut som det er likheter med hvordan 

familier i Piedra de la Luna organiserer sin hverdag også. Som i eksempelet fra festen som 

kan fortelle noe om at menn ikke hører til på kjøkkenet ved at ingen menn går inn på 

kjøkkenet og grupperer seg med andre menn et stykke unna huset. På samme måte forventes 

det at menn skal jobbe for å tjene penger til familien. 

Oppsummering  

I dette kapitelet har jeg diskutert at mange kvinner i Piedra de la Luna har et ideelt bilde som 

består blant annet av kjønnsroller med mannen som forsørger av familien og kvinnen som tar 

seg av barna. Jeg har vist at dette bildet er mer komplekst og at kvinner driver hushold. I 

Piedra de la Luna har kvinnene ofte en idealforstilling som passer inn under det nevnte skillet 

mellom offentlig og privat, som innebærer en mannlig forsørger av familien. Når 

virkeligheten bringer kvinnene en annen hverdag med både inntektsgivende arbeid og ansvar 

for barn og hjem, er det mange som utfører double journada som innebærer dobbelt med 

arbeid (Merill, 1993). Vi har også sett at det kan være en sammenheng mellom kjønnsroller 

og arbeidsdeling og kan påvirke hvordan en ter seg i sosialt rom. Hvordan folk ter seg når det 

er en ”offentlig” fest eller i et hus eller et kirkerom kan i tilfeller avspeile en arbeidsdeling 

mellom kjønn. Det kan tolkes som det er forventinger om at en kvinne er nærere knyttet til 

huset enn menn. Om normene og moralen bak arbeidsdeling og inndeling av sosialt rom 

”styrer”, eller om det er arbeidsdeling som har satt premissene for hva som blir sett på som 

ideelt, det har jeg ikke svar på her. Men jeg har her forsøkt å vise hvordan både normer og 

sosial praksis av kjønnsroller i forhold til arbeidsdeling kan komme til syne i Piedra de la 

Luna. 
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Kapittel 4 

Moral 

Jeg vil i dette kapitelet vise hvordan moral kan legge føringer for ens liv i Piedra de la Luna. 

Jeg vil se på moral relevant for kjønnsroller, særlig med fokus på seksualmoral, utroskap og 

moral relatert til verdier om den gode mor. Slik jeg oppfatter det ble hva befolkningen anser 

som god moral si stor grad vurdert i forhold til hvilket kjønn en tilhørte. Gjennom mitt 

feltarbeid fikk jeg empirisk materiale som tilsier at like handlinger blir møtt med ulike 

sanksjoner avhengig av om en er mann eller kvinne. Det kan sammenliknes med slik som 

Melhuus har formulert moral i forhold til ære og skam kodeksen ”it is a code (moral) which 

discriminates according to gender” (Melhuus 1997, s. 182). Dette går imot den universelle 

tankegangen om at det er like rettigheter uavhengig av rase, kjønn og alder (Melhuus 1997). I 

Piedra de la Luna dreier tradisjonelle kjønnsroller seg i stor grad om den virile machomannen 

og den gode mor. Disse tradisjonelle kjønnsrollene gjør seg fortsatt gjeldende, innvirker på og 

blir skapt i det moralske landskapet. Jeg vil vise hvordan folk i Piedra de la Luna har disse 

tradisjonelle ideene om kjønnsroller, men danner seg handlingsrom innenfor de moralske 

”reglene”. Moral er et komplekst tema, og jeg skal avgrense meg til å se på hvordan moralen 

presenteres ulikt og skaper ulikt handlingsrom avhengig av kjønn. Jeg vil også vise hvordan 

moralen henger sammen med arbeidsdeling. Også her vil jeg relatere det til skillet mellom 

private/offentlige sfærer (Ekern 1998). I tillegg vil jeg se på om dette skillet påvirker 

forventningene til menn og kvinner. Selv om mine informanter ikke brukte terminologien om 

ære og skam vil jeg trekke frem noen likheter i mitt empiriske materiale med ære og skam 

kodeksen drøftet av Melhuus (1992,1997). 

 

 Et samfunns moralske verdier kommer ofte til utrykk gjennom den lokale forståelsen av 

hvordan handlinger ”burde” gjøres og hvilke valg som blir gjort. Jeg vil derfor se på disse 

handlingene samt befolkningens bedømmelse av ulike valg for å forstå deres syn på moralsk 

(rett) og umoralsk (gal) oppførsel. Hvordan moralen utspiller seg, og dannes, ulikt for menn 

og kvinner vil vises i flere sammenhenger i oppgaven, men i dette kapitelet vil jeg fokusere på 

å tydeliggjøre moral knyttet til seksualitet. Jeg vil vise hvordan både hvordan moral kommer 

til utrykk ved holdninger og språk, men også hvilke føringer moralen legger for handlinger. 
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Det vil jeg gjøre gjennom å fortelle historiene til mine informanter og hva de forteller om 

egne handlinger og holdninger til kjønn. Samtidig vil jeg forsøke å sette mitt materiale inn i 

en Latin Amerikansk kontekst ved å sammenlikne med tidligere etnografisk arbeid fra 

regionen.  

 

Hva er moral?  

 

Moral er et komplekst tema og kan bli diskutert på ulike måter. Melhuus har beskrevet moral i 

”The troubles of virtue” (Melhuus 1997). Hun har fokusert på moral blant annet i forbindelse 

med ære og skam, og har sett på hvordan kvinner har makt til å vanære menn. I denne 

sammenhengen blir den lokale forståelsen av ære og skam sentralt for deres forståelse av 

moral. Det interessante er at i relasjon til hvilket kjønn man er utrykkes moral ulikt: ”gender 

is a vehicle trough which morality speaks. Thus the representations of gendered identities 

serve as an important acces to moral univers” (s. 181).  Melhuus ser ikke kun på moral som 

moralske regler som påfølges av sanksjoner, men at moral er med på å danne kulturelle 

forutsetninger for sosiale relasjoner :  

 

 This approximation of morality implies a perspective that shifts from a predominant 

concentration on moral rules constituting a mechanism for sanction, to the more complex 

focus on significant ideas and values as a set of cultural presuppositions which inform and 

create social relations, and not just sanction or maintain them (Melhuus, 1996, s. 180).   

 

Melhuus skriver videre hvordan moral kan være ”multivocal”, at moral kan utrykkes på ulike 

måter, og ikke alltid eksplisitt. Tvert om kan moral bli utrykket implisitt og kan tolkes 

gjennom symbolske utrykk, metaforer og narrative (Melhuus 1996, s. 181). Jeg har latt meg 

inspirere av denne måten å foreta moral på, men da ikke relatert til ære og skam. Jeg vil derfor 

ikke kun se moral som årsak til sanksjoner, men også som en del av grunnlaget for hvordan 

moral kan informere om relasjoner og hvordan kjønnsroller dannes. Dette vil jeg vise 

gjennom å se på hva kvinnene i Piedra de la Luna fremstilte som ”riktig” oppførsel og hva 

man burde gjøre og ikke gjøre som kvinne. Hva som er sosialt ”akseptert” for kvinner er 

muligens ikke det for menn og omvendt (Melhuus 1990). I Piedra de la Luna, som mange 
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andre steder, har seksualmoralen ulike utrykk avhengig av kjønn. I en rekke forskning fra 

Latin- Amerika er det skrevet om den Latin amerikanske promiskuøse mannen og den 

uskyldige kyske kvinnen (Krohn- Hansen 2001). Ideologien rundt macho- mannen
15

 dreier 

ofte seg mye om den promiskuøse mannen. Å være en viril mann er mange steder betraktet 

som mandig og attraktivt. En mann skal være barsk, tåle utfordringer og et slag i ansiktet 

(Lancaster 1992). En kvinne på sin side burde være en lojal, jomfruelig partner, kone og en 

oppofrende mor (Stølen 1996).  

 

I deler av Latin – Amerika har moral vært sett i relasjon med den katolske kirke. Det har også 

vært hevdet at de samme verdiene er med på å relatere kvinnen med hjemmet og den passive 

rollen kvinner har hatt (Molyneux 1986 i Drougus 2004). Begrepet marianismo er relatert til 

jomfru Maria og dermed den katolske kirke også. Mange forskere i Latin- Amerika har funnet 

sammenheng mellom moralske verdier og den katolske kirke (Stevens 1973). Jeg vil ikke 

spesifikt gå inn på å skille hvor stor del av de moralske verdiene som er konstituert på 

bakgrunn av katolisismen. Til det kom ikke katolske verdier sterkt nok frem i Piedra de la 

Luna. Landsbyfolket var katolske og gikk i kirken hver gang el papa eller presten kom, men i 

mine observasjoner fremgikk ikke moral som eksplisitt relatert til ære og skam.  

 

Jeg vil vise at moral kommer til utrykk gjennom konkrete hendelser som viser hvordan menn 

og kvinner møter ulike sanksjoner og holdninger i forbindelse med utroskap. Hvordan 

reageres det ulikt på utroskap avhengig av om en er mann eller kvinne? Jeg vil forsøke å 

forstå hva folket i Piedra de la Luna anser som god moral gjennom valgene de har tatt og 

hvordan de selv ser sitt og andres liv. Melhuus har definert moral slik: ”Morality has to do 

with who you are and what you do. In other words morality is reflected in identity and in 

choice, in social relations and in social actions” (1990, s. 8). Empirien fra mitt felt viser 

nettopp at valgene en mann eller kvinne tar i mange tilfeller blir tatt på bakgrunn av moralske 

regler knyttet til kjønn. At valg blir tatt på bakgrunn av kjønn gjør at moral også kan sees som 

et utrykk for kjønnsroller og ulike forventinger til kvinner og menn. Altså at moral er kjønnet. 

Samtidig vil jeg vise at flere av kvinnene jeg var i kontakt med handler på tvers av moralske 

normer. Kjønnsroller kan komme til syne gjennom hvordan menneskene i Piedra de la Luna 

oppfatter seksualitet. Jeg vil se på blant annet holdninger til utroskap, samliv og seksualitet. 

Hvordan moral, seksualitet og utroskap blir snakket om i lokalsamfunnet er igjen med på å 
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 Drøftet i kapitel 1. 
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påvirke valg enkeltpersoner foretar seg. I samtale med kvinner i Piedra de la Luna forteller de 

om sine utro ektemenn eller historier om andre kvinner som har ”holdt ut” (aguntó) sine utro 

menn. Det er også vanlig å høre om kvinner som sitter igjen med barn, uten en mann til å 

hjelpe til.  

Promiskuøse menn - utroskap 

Moral kan komme til utrykk blant annet ved når en bryter med hva som ”moralsk rett” i 

samfunnet en befinner seg i. I Nicaragua er utroskap en del av konflikter mellom menn og 

kvinner. Montoya Del Solar nevnt tidligere skriver fra et landsbysamfunn ikke langt unna mitt 

felt. Hun finner, i likhet med mitt materiale at menn ønsker å fremstå som uavhengige og 

være mujeriego. Jo, flere kvinner han kan klare å erobre, uavhengig av om han er i et forhold, 

jo mer respekt får han blant andre menn (Montoya Del Solar 1996). Helen forteller om hvilke 

sanksjoner hun ville blitt utsatt for ved utroskap. Hun forteller også hvordan sanksjonene for 

hennes mann er annerledes.    

 

Helen og jeg sitter på terrassen og prater en ettermiddag. Vi har spist middag og det begynner 

å mørkne. Byron ligger på magen hennes der hun gynger frem og tilbake med gyngestolen. 

Hun forteller meg åpenhjertig, men beveget, historien om hennes ekteskap. ”Ektemannen (el 

marido) min hadde mange forhold på siden. Når jeg forsøkte å protestere på hans utroskap ble 

han voldelig. Han godtok ikke at jeg ”blandet” meg i hans liv. Sånn var det i mange år. Jeg 

bodde nesten alene med barna. Vi bodde i et lite hus, et annet enn det vi har nå. Der ble jeg 

sittende hjemme, mens han gjorde hva han ville. Det er sånn det er her mange ganger. 

Mannen gjør hva han vil, mens kvinnen tar vare på barn, hus og hjem. Det er vi (kvinnene) 

som sitter med ansvaret, mens mannen løper rundt og treffer hvem han vil. Kvinner kan ikke 

det. Mannen min sa han ville drepe meg om jeg hadde blitt [hatt samleie med] med noen 

andre. Mannen har makten, for han kan slå. Kvinner har ikke den samme kraften tilbake. Det 

er machismoen som gjør det”. 

 

Helen forteller her om en voldelig ektemann. Historien hennes, og livshistoriene til både 

Ylanda og Dora viser en større aksept for menns utroskap enn en kvinnes. Dette kan sees som 

en indikasjon på at moral er kjønnet i Piedra de la Luna, ved at utroskap er sett på som 

nærmest normalt for menn å være utro. En kvinne ville derimot, i følge Helen, bli møtt med 
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sanksjoner. Moralsk rett for en kvinne vil derfor være ulik enn for en mann. Det ser vi ved at 

mannen til Helen kommuniserer tydelig at han ikke hadde funnet seg i om hun hadde vært 

utro. Det viser at kjønnsrollene er ulike, og at det er en ubalanse i deres maktforhold. Han 

aksepterer heller ikke at Helen legger seg borti hans utroskap. Det kan likne på en redsel for at 

Helen skal bringe skam over han ved at det kan se ut som han ikke har ”kontroll” over sin 

kone. Her kan man finne likhetstrekk ved tidligere nevnt ære og makt kodeksen (Melhuus 

1996) selv om ikke Helen brukte ordet ”ære” (honor) i sin fremstilling. Men det fremgår av 

historien til Helen at der finnes ulike ”regler” avhengig av hvilket kjønn man tilhører. 

Liknende funn har også Melhuus skrevet om fra Mexico (men da i forbindelse med ære og 

skam): 

 

It is a code (moral) which not only regulates conduct for men and women, but, more 

importantly regulates the relationship between men and women and furthermore, contributes 

towards maintaining a particular dominance of men over women. In other words it is a code 

which discriminates according to gender. And in the process of discrimination defines the 

relation of men to women (Melhuus 1990, s. 10). 

 

Sitatet ovenfor bygger opp under påstanden om at moral skaper ulike normer for menn og 

kvinner. Det blir viktig for meg fordi jeg har gjort de samme observasjonene. Både at 

oppførselen blir regulert etter moral og at moral diskriminerer avhengig av kjønn og påvirker 

relasjonen mellom kvinner og menn. Det kommer frem i det neste empiriske utdraget. 

Episoden viser hvordan Dora tar valg på bakgrunn av hva blir ansett som ”moralsk riktig” og 

hvilke sanksjoner hun vil kunne bli møtt med
16

. I livshistorien til Dora forteller hun at hun har 

fått barn med Helens sønn Fransisco. Fransisco har vært og er en gift med sin kone, Veronica. 

Jeg blir fortalt at konen til Fransisco, Veronica, vet alt og har visst om forholdet mellom Dora 

og hennes mann hele veien.   

 

Det hadde kommet regn dagen før og Dora var usikker på om skolen kom til å holde åpent på 

grunn av at gulvet kan bli ødelagt når det har regnet. Da Jorge, Carin, Dora og jeg kom ned til 

skolen tidlig den morgenen var det ingen der. Hele gulvet på skolen var fylt av gjørme, så 

skolen var stengt den dagen. Vi dro derfor til Lillian, en venninne og bekjent av Dora. Lillian 

holder på ute da vi kommer. Hun ser ustelt ut i forhold til det hun vanligvis gjør, med en stor 

slapp t- skjorte og rufsete hår. Hun virker litt brydd for det, men skifter ikke. Dora og jeg står 
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og prater med Lillian, mens Jorge og Carin raskt begynner å leke med to av døtrene til Lillian. 

Etter en liten stund inviterer Lillian oss inn for å få skygge for solen. Den begynner å varme 

enda det er tidlig på dagen. 

Lillian sitt hus er mindre enn gården til Helen. De har samme type ovn, slik jeg har sett i de 

fleste husene i Piedra de la Luna, bortsett fra de minste og mest fattige husholdningene. Det 

lukter stramt av tiss da vi kommer inn hos Lillian, og det er mye rot. Hun har to sønner som er 

lettere utviklingshemmet og jeg kommer til å tenke at det er en av sønnene som tisser inne. 

Gulvet er, som mange andre hus i denne regnsesongen, gjørmete. De to mødrene snakker en 

del om skolen, det kommende foreldremøte og klager på hvor mye det koster. Mannen til 

Lillian reklamerer i området for det regjerende sosialistiske partiet FSLN ( Frente Sosialista 

Liberación Nacional) og det henger en plakat av en av de lokale representantene på veggen. 

Dora spør meg om jeg synes mannen på bildet er kjekk, men jeg svarer høflig nei og at jeg 

synes han er gammel. Jeg spør henne om hvordan menn hun liker, og vi kommer inn på 

temaet om hvem faren til Carin er. Jeg utrykker at jeg ikke vet hvem det er. Lillian ser 

overasket på meg ”vet du ikke hvem det er? Det er Fransisco, broren til Ylanda, han som ofte 

er på gården hvor du bor”, sier Lillian, mens Dora ler litt berørt. Jeg spør om kona til 

Fransisco, Veronica, vet om at han er faren. ”Kona vet alltid”,(La esposa siempre sabe) svarer 

Lillian raskt før Dora rekker å svare selv. Slik er mennene her, fortsetter hun og trekker på 

skuldrene. Jeg spør Dora hvordan relasjon hun har til Fransisco og Veronica, kona hans. Dora 

glatter over hendelsen, hun ser ikke ut til å ta det så alvorlig. Hun fortsetter ”sannheten er at 

her er vi rolige på sånt, men at det var litt problematisk i starten. Nå er det helt greit, vi bare 

snakker ikke til hverandre, Veronica og jeg”.   

 

Det kan her se ut som om det blir akseptert med utroskap fra mannens side i dette tilfellet 

ettersom Veronica har vist om barnet og forholdet hele veien. Til tross for det lever ekteparet 

videre som normalt. Utroskap er en del av det som gjør en mann mer macho. Det kan være en 

kilde til respekt blant andre menn. Det kan se ut som den viktigste kilden til å bli omtalt som 

muy macho (Montoya Del Solar 1996).   
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Senere samme dag da Dora og jeg er på vei opp til gården fra Lillian snakker vi om livet 

hennes videre. Hun forteller meg at hun ikke vil ha noen ny mann, og at hun fortrekker å gå 

gjennom livet alene, rolig (prefiero ir sola, tranquila). Hun forklarer at hun ikke orker alt 

styret det hadde blitt om hun hadde funnet seg en ny kjæreste. Folk ville begynt å snakke. 

”Folk her snakker for mye. De ville sagt at jeg burde holde opp nå, ta vare på det barnet jeg 

har og ta ansvar for situasjonen. Ikke tulle rundt med andre menn”. Hun forteller meg også at 

grunnen til at hun bryr seg om hva folk sier er at foreldrene hennes ville fått høre det. De ville 

ikke like valget hennes.  

 

Fransisco på sin side har ikke møtt sanksjoner for å få barn utenfor ekteskapet. Lillian og 

Dora forteller at han fortsatte å leve som normalt etter graviditeten og fødselen ble kjent. Han 

har ikke bidratt økonomisk til Dora, og han og konen ser ut til å ikke være berørt av 

hendelsen. Jeg har ikke fått vite hvorvidt Veronica har møtt ham med sanksjoner hjemme, 

men utad har verken familien eller andre i området som jeg har snakket med oppfattet noen 

reaksjoner på et barn utenfor ekteskapet. Det tolker jeg som at det finnes ulike seksuelle 

normer for menn enn for kvinner og at det skilles på sanksjoner de møtes med. Enten det er 

sanksjoner innad i familien eller av ”samfunnet” forøvrig.  

 

Til kontrast er Dora sitt liv ytterligere forandret enn for Fransisco. Dora baserer sine 

prioriteringer på bakgrunn på sin datters behov, og sine foreldres, heller enn sine egne. Hun 

velger bort en eventuell kjæreste og tar valg på bakgrunn av hva omgivelsene ville akseptere 

eller ikke akseptere. Hun forteller at om hun hadde valgt annerledes (å se seg om etter 

kjæreste) vil folk i Piedra de la Luna sladre til foreldrene henne. Hun velger heller og ”ofre” 

seg for sin datter, eller prioritere henne fremfor seg selv. Hun vil unngå at foreldrene blir 

skuffet over henne for ikke å ta tilstrekkelig ansvar for sin datter. Det er ikke gitt at Dora ville 

hatt en kjæreste om hun ikke hadde blitt møtt med disse sanksjonene eller sladderen hun 

forteller hun vil unngå. Men hun fremstiller det som beviste valg tatt på bakgrunn av hvilke 

sanksjoner hun vil unngå å møte. Som nevnt i en annen sammenheng fant jeg ikke direkte 

empiriske eksempler på at lokalbefolkningen snakket om skam og ære, men jeg vil likevel 

peke på likhetstrekk med en skam ære kodeks (Melhuus 1992) i Doras tilfelle. Melhuus 

skriver om at det er menn som skal beskytte kvinnens ”ære” (jomfrudommen) og at en kvinne 

som ikke oppfører seg etter lokale normer bringer ikke bare skam på henne selv, men også 

hennes mannlige ”vokter” og familie. Med andre ord at menns ære avhenger av en kvinnes 
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oppførsel. I tilfellet til Dora kan vokteren sies å være faren og moren hennes. At hun velger å 

ikke få en ny kjæreste er fordi hun er redd for sanksjoner som sladder og at foreldrene skal bli 

skuffet. Men noe som skiller seg fra annen litteratur om ære og skam er at Dora ikke blir 

utestengt av familien så lenge hun oppfyller noen krav om å prioritere barnet sitt til tross for 

at hun har brutt den lokale forståelsen av moralsk ”riktig”. Hun kan bli boende hjemme på 

tross av sitt forhold til en gift mann med påfølgende graviditet. Så lenge hun oppfyller 

omgivelsenes krav om å være en god mor.  

 

Tilfellet med Ylanda kan sammenliknes med Doras historie med tanke på hvordan de begge 

kommuniserer en klar prioritering av barna. Ylanda forteller at hun aldri mer skal ha en 

kjæreste. Nå må hun jobbe med å skape det beste livet for sine barn. Hun orker ikke flere slag, 

bastante golpes, sier Ylanda. Hun orker ikke bli dårlig, eller til tider voldelig, behandlet av 

menn. Nå er det nok, aldri i verden (ni quiera a Dios) om jeg vil ha ny kjæreste, slår Ylanda 

fast. Hun sier at hun ønsker å jobbe for å tjene nok penger til at barna kan gå på skole og at de 

kan ha det bra. I begge disse eksemplene er det tydelig hvordan Ylanda og Dora prioriterer 

rollen som god mor. De ønsker begge å gjøre det beste for sine barn og at det er det viktigste. 

Det som er det beste for barna, er også det beste for dem selv. Foruten at det gir dem lykke at 

barna har det bra og får en utdannelse, er det bra for Ylanda og Dora og. Ved å prioritere 

barna sine opprettholder de en form for respekt blant befolkningen i Piedra de la Luna og hos 

sin familie. Dora kommuniserer også at hun ikke vil ha ny kjæreste fordi hun er redd for 

sanksjoner som følge av at hun handler umoralsk. Hun er redd for hva landsbyfolket vil si om 

henne til hennes foreldre og hvordan de vil reagere på det. Det kan sammenliknes med 

hvordan kvinner i Santa Cecilia, Argentina, blir ”moralsk” bedømt etter seksuelle handlinger. 

For å sammenlikne de to tilfellene vil jeg presentere noen av funnene gjort av Stølen (1996). 

 

I Stølens materiale fra Argentina ble kvinner delt inn i to kategorier etter hvor riktig de 

opptrer, moralsk sett. Kvinner blir delt inn i mujeres decentes y respetables (ordentlige og 

respektable kvinner) og de som ikke er det (Stølen 1996,s. 170). For å avgjøre hvilken 

kategori en kvinne tilhører bedømmes hun ut i fra kyskhet. Dette er kategorier som barna 

tidlig ble opplært til å forholde seg til. En gringa er i utgangspunktet ansett som respektabel 

til det motsatte eventuelt skulle bli bevist. Un mal paso, eller et feilsteg, var nok til å 

kategorisere en kvinne som uanstendig og urespektert, som igjen kunne få konsekvenser for 

giftemål. Et jentebarn fra criollas er født som det motsatte, altså uanstendig og ”lette”, som i 
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lette å få i seng. Gringos ser på criollos som umoralske og urespektable. Disse kategoriene 

skiller seg i så måte fra hvordan Dora har muligheten til å prioritere datteren sin og jobbe for å 

opprettholde respekt. Jeg tolker det som om samfunnet i Piedra de la Luna møter like 

sanksjoner som i Santa Cecilia da Stølen var der (Stølen 1996). Så lenge Dora prioriterer sine 

oppgaver som mor og arbeider hardt, blir hun godtatt av sin familie og av 

landsbybefolkningen. Dora blir ikke stengt ute fra familien sin eller sin svigerfamilie selv om 

hun har fått barn utenfor et fast forhold. La oss for nå, for argumentets skyld, anta at det 

moralsk sett ikke er godtatt for kvinner å ha sex eller få barn med menn utenfor en fast 

relasjon. Ut ifra de empiriske eksemplene som dreier seg om Dora har jeg vist at hun blir 

godtatt på tross av at hun har fått barn med en mann som er gift med en annen. Det blir 

akseptert i Piedra de la Luna, men kvinnen må jobbe for å vise sin godhet og oppofrelse for 

barna for å gjenvinne tillit til bekjente. Et slikt tilfelle har jeg vist med historien om Dora og 

hennes valg om å prioritere et liv bekjente i området så som moralsk rett, fremfor hva hun 

selv ønsket. Dora var i dette tilfelle redd for å bli møtt med sanksjoner som sladder og 

stigmatisering, men mest på grunn av sine foreldres reaksjon 

 

Stener Ekern trekker liknende konklusjoner om rollen som den gode mor fra kystbyen León i 

Nicaragua (1998).. Blant hans informanter kan en singel kvinne ha en elsker, så lenge hun 

ikke forlater barna og slutter å være en god mor. Det er da ”the gossip turns sour” (Ekern 

1998, s. 59). Det som ligger til grunn for at en kvinne kan ha en elsker så lenge hun ikke 

forsømmer sitt ansvar som mor, er det samme som ligger til grunn for at Dora ikke blir sladret 

om. Nemlig verdier om den gode mor. Ekerns funn i León inneholder også likheter med 

eksemplet om Ylanda, som ble sammen med en ny mann etter å ha fått to barn med Raul. 

Ekern argumenterer også for at jomfruelighet ikke blir ansett som avgjørende for en kvinnes 

respekt. Det kan se ut som om det godtas for en kvinne å møte en mann etter å ha fått barn 

med en annen i Piedra de la Luna. Men det er betingelse, som hos Ekern (1998), at en mor 

ikke stikker fra barna sine. Dette skiller i så fall Piedra de la Luna fra en del andre 

latinamerikanske samfunn hvor en kan finne eksempler på at kvinner ville blitt møtt med 

strengere sanksjoner (Stølen 1996, Melhuus 1997). Kvinner er forventet å beholde sin kyskhet 

og blir sett på med høyere sosial status og som mer ”attraktive” kandidater for ekteskap om de 

holder seg jomfruelige til ekteskapet. Om en kvinne innleder førekteskapelige relasjoner vil 

det bli husket. Hun vil ha en mancha,en flekk som vedvarer og vil avgjøre hvorvidt hun vil bli 

sett på som en anstendig og god ektefelle (Stølen 1996).  
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Moral i forhold til seksualitet. 

 

..I suggest that it is through the perceptions of sexuality, as expressions of masculinity 

and female virtue, that significant insights about the local sexuality can be gleaned (Melhuus, 

1997, s. 181).  

 

Som nevnt ovenfor har Stølen tatt opp diskusjoner rundt seksualmoral i teksten ”the Power of 

Gender Discourses in a Multi- Ethnic Community in Rural Argentina” (1996) finner hun at to 

etniske grupperinger har ulike idealforestillinger og undersøker hvordan dette er flettet inn i 

andre sosiale forhold.  De to grupperingene konstituerer seksualmoralen ulikt. 

Lokalsamfunnet består hovedsakelig av to etniske grupperinger. Det er gringos, som de er 

landeiere og sitter på mange av de materielle godene. Den andre grupperingen er criollos som 

tilhører også en annen sosial klasse enn gringos, og er hovedsakelig sesongarbeidere enn om 

noen er fastboende. Funnet Stølen gjør er at gringos og criollos praktiserer forskjellig 

arbeidsdeling og har ulike oppfatninger for hva som er godtatt av seksuell oppførsel mellom 

menn og kvinner. Gringoene har større hus og er materielt bedre stilt enn den underordnede 

grupperingen criollos, og er også mer konservative med tanke på seksualmoral med 

likhetstrekk fra den katolske kirke. Kjønnsdiskursen har høye familieverdier, tradisjonelle 

kjønnsrollemønstre som at kvinner ordner på kjøkkenet og med barn, mens mannen er 

ytterligere forbundet med arbeid utenfor hjemmet.  Criollos skilte seg i så måte fra gringos, 

deres naboer og arbeidsgivere. I deres familier jobbet både kone og mann sammen, og skiller 

lite mellom jenter og gutter i sosialiseringsprosessen. Alle familiemedlemmene jobber 

sammen i sesongen, barna jobber fra relativt ung alder. Relatert til to ulike måter å organisere 

kjønn på er også deres forhold til seksualmoral ulikt. Gringoen representerer kyskhet, 

tilbakeholdenhet og morskap som det viktige for en kvinne. Mannen skal forsørge og er den 

som er ansvarlig for husholdet og dets økonomi, med sin kone som sin trofaste og 

kompanjong (1996, s 167). De ser på criollos som moralsk sett dårligere enn dem selv, og de 

blir sett på som late og uten moral. De blir sett på som løsslupne og blir omtalt som ”sin 

moral” (uten moral). Criollos er selv opptatt av at de ikke er like kjedelige og ”kalde” som 

gringoene, og omtaler deres ”varme blod” som noe positivt i kontrast til de mer velstående 

grupperingene.  
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Det er interessant hvordan arbeidsfordelingen mellom menn og kvinner her korrelerer med 

deres syn på kvinners relasjon til hjemmet. Altså at man hos gringos finner et klarere skille 

mellom både arbeidsdeling og seksualmoral enn hos criollos. Om jeg skulle plassert 

befolkningen i Piedra de la Luna inn i et av disse moralske verdisettene hadde det fantes flere 

likheter med gringos. Befolkningen der setter også familieverdier høyt, de er opptatt av å 

skille mellom arbeidsoppgaver og hvordan man oppdrar barn. Dette kommer særlig til utrykk 

når vi ser på utroskap.  

Alle menn har sin elskerinne. 

Måten handlinger og folk blir snakket om kan fortelle mye om moral. Det kan tolkes dit hen 

at ulike normer for menn og kvinner er med på å opprettholde et skille mellom kjønnene. Jeg 

har ovenfor vist at de seksualmoralen i Piedra de la Luna er kjønnet. Gjennom Helens 

fortelling om henne og ektemannen kan det tolkes som at det skilles mellom hva som blir 

godtatt av en mann og en kvinne. At menn ofte er utro kan også merkes på hvordan kvinnene 

i Piedra de la Luna snakker om menn generelt. Blant annet var en vanlig ting å si todos tienen 

sus queridas (alle menn har sin elskerinne) og todos son iguales (alle, som i alle menn, er 

like). Det ble sagt blant kvinner som en sannhet som var vedtatt, varig og vanskelig å gjøre 

noe med.  

 

Jeg hadde mange samtaler med Helen og hennes kvinnelige bekjente i området, om forhold 

og om menn. I disse samtalene møtte jeg ofte resignerte kvinner når det ble snakket om menn 

og historier om ekteskap som hun kjente til. Helen forteller meg om sitt forhold til sin mann, 

la relación con el marido, at han var lenge voldelig og hvordan hun følte da han tok med seg 

sin elskerinne inn i huset deres. Helen sier hun kunne tilgitt han om det bare var utroskapen 

fordi ”alle [menn] har sin elskerinne (todos tienen su querida), sånn er det her (Asi es aqui)”, 

sier Helen oppgitt og ser bort på de fire barna til Ylanda som sitter på terrassen sammen med 

Helen og meg, insinuerende at de to mennene til Ylanda var likedan som hennes ektemann.   

 

Holdningene til Helen og de bekjente av Ylanda kan sees som et utrykk for hvordan menn blir 

sett på av noen kvinner i området. De omtaler ofte menn som utro, som noen som aldri stiller 

opp, fylliker og dårlige fedre. Et eksempel kan være Lillian, en nabokone som bodde nedenfor 

i skrenten som snakker om at konene vet om utroskap, alle menn er utro (La esposa siempre 
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sabe). Kvinner i Piedra de la Luna snakker ofte om menn med oppgitthet, som om det er noe 

som aldri vil endres. Det at menn er utro og denne måten å snakke om menn på kan være med 

på å opprettholde ulike adferdsmønstre. Kvinnene legger ikke skjul på at de synes det er 

negativt med utroskap, men mange av mine informanter ser ikke på det som grunn alene til å 

bryte med en mann. Det samme er tilfellet med bruk av vold, som mange kvinner fordømmer, 

men likevel, som jeg vil vise, bruker kvinner vold ovenfor sine barn 
17

Kvinnene begrunner 

utroskapen det med at todos los hombres tienen sus queridas (alle menn har sine elskerinner) 

og når kvinnen rebela eller sier imot det blir det ofte brukt vold. Slike handlinger og omtale 

av mennene er med på å bygge opp under et skille mellom menn og kvinner. Det som skjer er 

at man er med på å danne skiller mellom kjønnene og konsekvensen er at det konstrueres 

ulike premisser for oppførsel avhengig av kjønn (Lancaster 1992).  

 

I Piedra de la Luna, som i andre kontekster i Latin- Amerika er det kjent, og nærmest 

akseptert, at menn er utro (Lancaster 1992, Ekern 1998, Brandes 1981). Det skiller seg fra 

Stølens materiale igjen hvor det blant gringos (en av de to etniske grupperingene) er forventet 

at heller ikke menn skal ha utenomekteskapelige relasjoner (1996). Måten menneskene i 

Piedra de la Luna snakker om menn og kvinner en pekepinn på hva som blir sett på som 

moralsk rett og galt. Sladder kan være en sanksjon som mange vil unngå, og dermed er med 

på å legge føringer for hva en gjør. Hva en gjør er relatert til en sosial rolle, eller 

kjønnsidentitet, ens identitet som arbeider eller mor. Utover å se på hvordan folk i Piedra de la 

Luna sier om andre, kan det også være fruktbart å se på hvordan en snakker om en selv. 

Hvordan familie forholder seg til hverandre, hvordan en representerer seg selv i sosiale forum 

sier noe om hvordan en ønsker å fremstå og være. Jeg har allerede nevnt verdier som den 

gode mor som relevante i valgene for eksempel Dora så seg nødt til å ta, nemlig å prioritere 

sin datter og hardt arbeid fremfor å finne en mann. Hun fortalte at hun var nødt til å jobbe 

hardt for å unngå at ”folk snakket for mye”.  

 

Det er viktig for henne å fremstå som en som jobber hardt og prioriterer datteren sin. På 

samme måte kommuniserer Ylanda at hun bruker alle sine penger på barnedåp og klær til sine 

barn. Ylanda og jeg sitter i hver vår ”gyngestol”. Den er av stål og det er trukket en rekke 

tråder i mellom som utgjør sitteunderlag og ryggstøtte. Det er midt på dagen og vi har pause 

fra arbeidet. Det er for varmt til å arbeide tungt midt på dagen. Ylanda snakker om dåpen for 

                                                 
17

 Utførlig drøftet under ”vold” 
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datteren og hvordan hun vil gjøre den fin for henne. Ylanda og jeg snakker om hvilken mat og 

kaker som skal serveres. Ylanda forteller meg at selv om ”folk” forteller henne at hun burde 

spare pengene sine, vil hun bruke det på dåpen til Maria. Selv om Maria ikke kommer til å 

huske det, vil jeg vite med meg selv at jeg har gjort en innsats for datteren min. Alt jeg klarer 

å skrape sammen, vil jeg gi mine barn (Todo lo que puedo encontrar voy a dar a mis niños). 

Jeg har ikke mye og jeg jobbet hardt for det, men det jeg klarer gir jeg til mine barn. Livet har 

gitt meg mye motstand, det har vært hardt. 

 

Gullestad skriver i ”Kitchen- table soceity” fra feltarbeid blant kvinner på Vestlandet i Norge 

at kvinnene kommuniserer rollen som den gode mor ut ifra hva som er sett på som en god mor 

i deres sosiale sirkel (1984). Gullestad fant at det brakte med seg positivt sosialt omdømme å 

kle barnet sitt fint eller å legge barna tidlig om kvelden (1984). I Piedra de la Luna og blant 

andre kvinner jeg kom i kontakt med under oppholdet i Nicaragua ble det kommunisert frem 

at til tross for et hardt liv (una vida dura) hadde de holdt ut og jobbet hardt for sine barn. Det 

er en viktig del av deres identitet å bli sett som en god mor. Å være en god mor er det samme 

som å være en god person og en bra kvinne. Å være en god mor blir sett på som den viktigste 

oppgaven de har. På denne måten prøver kvinnene å fremstå som ”morally responsible 

women” for å bruke Gullestads begrep (1984).  

 

Martha, en kvinne jeg ble kjent med i Matagalpa gir et annet eksempel på hvordan viktigheten 

ved å være en god mor kommer frem. Martha og jeg sitter ute i hagen hvor hun jobber som 

hushjelp. Jeg kom i kontakt med Martha gjennom en italiensk venninne som bor i huset hvor 

Martha jobber. Martha fyller 50 år neste måned. Hun har meget mørkt hår og hun er kledd i 

en sterk grønn farge som fremhever den brune huden. Hun ser frisk ut, selv om hun stadig 

forteller hvor sliten hun er. ”Jeg har jobbet dobbelt i mange år. Jeg har vært både mor og far 

på samtidig for mine barn. Jeg er så sliten, jeg er så sliten. Faren har ikke hjulpet til noen ting. 

Han fikk seg ny familie kort tid etter at han forlot meg. Barna kaller faren ved navn, de har 

aldri kalt han for pappa. Du er faren vår også, sier mine barn til meg”. Martha ønsker her å 

fremstå som en god oppofrende mor som gjør det beste for sine barn. Måten en ønsker å 

fremstå på har med hva en ser som moralsk riktig. Martha ser det som sin oppgave at barna 

har det best mulig.  
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Ulike ”regler” 

Det vises dermed at det eksisterer ulike ”regler” for hva man kan gjøre som kvinne og hva 

man kan gjøre som mann. Man blir møtt med ulike sanksjoner på ulike handlinger. Det 

”spillerommet” en aktør i det lokale samfunnet har, er konstituert på en sammensatt måte. 

Moralske verdier er ikke noe som bare eksisterer uavhengig av andre faktorer. Med det mener 

jeg at moral konstitueres på basis av andre strukturer i samfunnet. Kapitelet ovenfor handler 

om arbeidsdeling og inndeling av sosialt rom. Det spiller inn i hvordan hverdagen 

konstitueres og hvordan folk lever. Den tradisjonelle fordelingen av oppgaver (les mannen 

som forsørger, kvinner som omsorgsperson) er med på å forme den moralske fremstillingen 

av hva som er best for en kvinne og mann. De ulike reglene for hvordan en mann og kvinne 

”burde” te seg er med på å konstituere en moralsk orden. Til tross for at det er 

idealforestillingene som ligger til grunn for hvordan en mann eller kvinne burde te seg er 

realiteten langt mer komplekst. Kvinner får barn utenfor forhold, også med gifte menn. Menn 

får barn med ulike kvinner og følger ikke opp forsørgerrollen. Kan det bety at for menn 

kommer virilitet fremfor idealet om forsørger?  

Jeg argumenterer i dette kapitelet for at kjønn kommer til utrykk gjennom moral. Moralen er 

definert i lokalsamfunnet. Jeg har vist at moralen i Piedra de la Luna til tider er kjønnet og 

gjør at det konstitueres ulike regler for hva som er greit og ikke greit avhengig av hvilket 

kjønn man tilhører. Jeg vil argumentere for at moralen henger sammen med kjønnsroller. 

Nettopp ved at kjønnsroller blir konstituert ut ifra hva lokalbefolkningen forventer av en. Et 

sted hvor kjønn kommer tydelig til utrykk er gjennom arbeidsdeling, tilgang på og bruken av 

sosialt og fysisk rom. Det at en mann er forventet (moral) å jobbe utenfor huset og bringe inn 

penger til familien later også til å influere de moralske ”spillereglene” for han. På samme 

måte er en kvinne knyttet til huset og pliktene der, som igjen henger sammen med 

seksualmoral.  
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Kapittel 5 

Sosialisering av kjønnsroller 

Kjønnsroller og identitet kommer til utrykk på mange arenaer og på ulike måter. Jeg har i de 

to foregående kapitelene presentert hvordan arbeidsdeling blir utført og jeg vil her undersøke 

om arbeidsdeling kan føre til en ujevn maktbalanse mellom kjønnene. Hvordan en mann og 

en kvinne lever sammen og inndeler plikter seg i mellom, oppfattes av barn og blir en del av 

deres sosialiseringsprosess. Hvordan man ikke bare er et produkt av omgivelsene, men også 

en del av å opprettholde kjønnsroller en er kjent med. Montoya Del Solar skriver fra et 

jordbrukssamfunn i Nicaragua ”individuals do not exist as pre-given entities but rather are 

produced as effects of multiple discourses- in the case of gender, as effects og gender 

discourses and their attendant practices. Here, I follow De Lauretis (1987) in conceiving 

gender as both the product and the process of it`s representation. …De Lauretis` proposition 

allows us to think of representations not only as” ideologies” suspended above on-the-ground 

practices and material worlds” (De Lauretis, 1987 i Montoya Del Solar 1996, s. 247).  

 

Altså at gjennom handling og diskurs kan en selv være en del av å opprettholde kjønnsroller 

og praksis av kjønnsroller der en bor. Og et viktig poeng; at vi ikke tenker på presentasjoner 

av kjønn som noe atskilt fra hverdagslige praksiser og ressurser. Jeg vil trekke frem hvordan 

noen maktrelasjoner manifesterer seg mellom en mann og en kvinne. Mitt argument for å 

gjøre det er at dette er maktrelasjoner barn oppfatter og tar med seg i sosialiseringsprosessen. 

Jeg vil drøfte hvordan kjønnsroller kan komme til utrykk gjennom sosialisering av barn.  

 

Maktrelasjoner  

Makt er noe som dannes mellom mennesker, makt må altså dannes relasjonelt. Hvordan 

maktrelasjonen vil oppfattes avhenger av at en har folk rundt en som anerkjenner den makten. 

I dette kapitelet ønsker jeg å se på hvordan maktrelasjoner kommer til utrykk gjennom vold 

og handlinger i hverdagen. Makt kan utøves på forskjellige måter avhengig av sted, tid, 

aktører og sosiale forhold. Makt kan demonstreres gjennom språk, det kan komme frem av 
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hvem som bestemmer eller hvem man gir tillit. Weber har definert makt som sjansen for at et 

individ vil få sin vilje selv om andre skulle motsette seg (Weber 1999).  Makt er dermed 

relativt til de menneskene en har rundt seg. Forskning på makt i deler av Latin- Amerika 

relatert til kjønn, er en av de dominerende diskursene om den sterke mannen som dominerer 

og kvinnen som blir dominert. Likevel skal man være forsiktig med å generalisere for mye av 

Latin- Amerika som region, da det er mangfoldige utrykk for makt og stor diversitet mellom 

ulike folk og samfunn (Gutmann 2003). Gutmann utforsker studier av menn i Latin- Amerika 

på en måte som reflekterer diversiteten i studiet av maskulinitet (2003). Han oppsummerer at 

det dominerende utrykket for mannlig ideologi som har vært skrevet mye om i Latin- 

Amerika er om fenomener som homofobi, machismo og misogyni, men at han vil gjøre at 

forsøk på å gå dypere enn å snakke om de hegemoniske ideologiene. Han ønsker å gjøre det 

ved å utforske samspillet mellom normative og praktiske manifestasjoner av maskulinitet. 

Gutmann argumenterer for at det er nødvendig å nyansere konvensjonelle dikotomier og 

normer mellom menn og kvinner (2003). Gutmann har sett en del på makt i forhold til 

seksualitet og hvordan aktiv/passiv kan gi utslag i en maktrelasjon, samt, og hvor det blir 

relevant for meg, argumenterer han for hvordan å forsørge familien er blitt sett som del av 

maskuline identiteten ulike steder i Latin- Amerika.  

 

Som jeg har drøftet tidligere har liknende inndeling av arbeid vært fokusert på i Nicaragua 

også, hvor kvinner er relatert til hjemmet og rollen som mor, mens mannen er en sosial og 

offentlig personlighet (Ekern 1998). Ekern trekker frem ”street life” som et karakteristisk 

trekk ved mennene i León Nicaragua (1998), som også har vært funnet i litteratur fra Karibien 

(Trouillot 1992). Trouillot skriver om Karibien som antropologisk region og belyser temaer 

som heterogenitet, historie og belyser også slektskap og kjønn. Mennene dominerer også der 

gatebildet og tar liten del i barneoppdragelse. Det at menn ikke tar stor del i 

barneoppdragelsen er i så måte likt med arbeidsdelingen i Piedra de la Luna. Men det er også 

ulikheter mellom Trouillot sin beskrivelse av Karribien og Piedra de la Luna i forhold til 

familieorganiseringen. Karibiske kvinner har hatt en tendens til å jobbe utenfor hjemmet og 

tjene sine egne penger (Trouillot 1992) noe som står i kontrast til noe forskning fra Nicaragua 

(Ekern 1998, Lancaster 1992). Trouillot skriver at kvinner driver ofte uavhengige økonomiske 

aktiviteter i karibien: ”the evidence does not prove that gender equality is a widespread 

Caribbean phenomenon, but it does indicate indigenous forms and designs og female 

authority” (Trouillot, 1992: 27). Arbeidsdelingen i Piedra de la Luna er i så henseende mere 
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tradisjonell, men det er også et jordbrukssamfunn. Jeg vil videre drøfte om arbeidsdelingen i 

Piedra de la Luna kan føre til ubalanse i maktforhold mellom kjønn.  

 

Økonomisk makt  

Jeg ønsker å bruke maktbegrepet til å se på utrykk for maktutøvelse som foregår i relativt 

nære relasjoner. Utrykk for makt er sosialt fundert, og må analyseres ut ifra det samfunnet 

man ser på. Makt kan dermed ikke forståes isolert fra det samfunnet det utøves i fordi 

maktrelasjoner kan ha helt andre utrykk i andre samfunn. Jeg vil argumentere for at 

videreføringen av maktrelasjoner i familien kan være med på å reprodusere tradisjonelle 

kjønnsroller, samtidig som det kommer frem av materialet at aktørene har spillerom innenfor 

gitte rammer. Stølen påpeker at kan makt forstås som relasjonelt slik at det må forståes på 

bakgrunn av mellommenneskelige relasjoner. Aktører kan derfor ikke nedvurderes til å være 

et passivt produkt av maktstrukturer. Det ville innebåret å frarøve mennesker sitt rom til 

handling (Stølen 1991). Stølen beskriver likeledes den sosio – kulturelle konteksten som 

viktig i konstruksjonen av kjønnsroller. Kjønnsroller kan forhandles og forandres på bakgrunn 

av sosio- økonomiske og kulturelle endringer (Stølen 1991). Jeg vil undersøke om en kan 

finne økonomiske årsaker til endringer i maktrelasjoner i Piedra de la Luna.  

 

I kapittelet om arbeidsdeling drøfter jeg noen av normene knyttet til kjønn i Piedra de la Luna. 

Jeg mener at hvordan arbeidet er inndelt kan i tilfeller fører til en skjev maktrelasjon. Fra 

Nicaragua har det vært skrevet om menn i overlegen maktposisjon (Montoya del Solar 1996, 

Ekern 1998, Lancaster 1992). Det kan skje ved at en mann har lønnet arbeid, mens en kvinne 

har ulønnet arbeid, ofte i hjemmet. I Latin- Amerika har det vært skrevet en del om den 

forsørgende mannen som en del av en fungerende familiekonstellasjon. Det er vært undersøkt 

i forbindelse med voldelighet mot kvinner. Det har vært funnet at kvinner har holdt ut med 

voldeligheter og utroskap fordi de har vært økonomisk avhengig av mannens bidrag, siden en 

del kvinner ikke har hatt lønnet arbeid selv i visse regionen og samfunnsstrata (Ehlers, 

LeVine og Sunderland Correa i Hagene 2008). 

 

I det empiriske eksempelet fra Helens livshistorie kan det tolkes som hun brøt med sin mann 

da hun hadde økonomisk mulighet til det. Hun sa også det selv at det først var når barna var 
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store at hun kunne bryte med mannen. Hun brøt med ham da hun ikke lengre var like 

avhengig av ektemannens inntekt for å fø barna og seg selv. Det kommer også frem hvordan 

ektemannen tar i bruk vold for å opprettholde maktbalansen mellom de to. Det kan tolkes som 

at han utnyttet det økonomiske overtaket. Helen forklarte selv at han kunne bestemme fordi 

han var den som brakte inn penger til familien og fordi han var fysisk sterkere. I Hennes 

tilfelle holdt hun ut med sin ektemann til tross for utroskap og et voldelig samliv. Hvordan 

kan man forstå at hun aguantó eller holdt ut hard fysisk behandling gjennom mange år?  

 

Hennes narrativ viser at hun mener hun ”burde” holde seg til ektemannen, og faren til hennes 

barn, som hun har valgt å dele livet sitt med. Helen gjentok ofte at hun holdt ut for sine barn, 

og at hun ikke følte hun kunne gjøre annet da hun hadde små barn å ta seg av. Hun var 

økonomisk avhengig av mannen sin. Helen forteller at å bryte med mannen var det siste hun 

ville, men at hun ikke kunne holde ut lengre. Sett på denne måten kan man si at mannen 

benyttet (indirekte) seg av sitt økonomiske overtak for å kunne utøve makt over sin kone og 

familien. Helen ble tidlig avhengig av at mannen brakte inn inntekt. Hun ble gravid som 20 

åring og flyttet sammen med mannen og hans familie. De første årene av ekteskapet opplevde 

hun som bra. Når det etter noen år ble flere barn å fø og mye å gjøre i huset ”døde 

kjærligheten deres”.  

 

I store deler av Latin- Amerika har urbanisering og den industrielle revolusjonen brakt med 

seg forandringer i arbeidsfordelingen ved at arbeidsplassen er blitt atskilt fra der hvor man har 

bodd (Olavarrìa 2000 i Gutmann 2003). I Piedra de la Luna er hjemmet og arbeidsplassen 

fortsatt den samme. De bruker stort sett tradisjonelle måter å gjøre jordbruk på, med noen 

unntak. Piedra de la Luna er i så måte slik samfunnene var før arbeidsplass og hjem ble 

separert som beskrevet av Olavarría beskriver fra Chile ”a nucler familiy in which a 

father/patriarch played the role of head of the household and provider and in which the 

mother took charge of domestic matters and child rearing in the home” (Olavarría 2000 i 

Gutmann 2003, s. 14). Lønnsarbeid har uten tvil vært med på å forme manns- og kvinne 

identitetene i Latin – Amerika (Gutmann 2003). Norma Fuller skriver fra Chile om 

arbeidsdeling og hvorvidt finansiell støtte til familien er med på å definere deler av 

maskuliniteten for menn og kvinner i Latin – Amerika ”the public sphere sustains and 

legitimize maculine predominance”(Fuller 1997 i Gutmann 2003:13). Jeg tolker det dit hen at 

det kan være det økonomiske overtaket som legitimerer den aktøren som har arbeid i den 
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offentlige sfæren. Som nevnt før vil det oftest være en mann i Piedra de la Luna. Det kan 

derfor se ut som at ektemannens økonomiske overtak over Helen gjorde at han dominerte 

deres forhold. Helen kunne med relativt små barn ikke fremskaffe mat eller tjene inn penger. 

Hun var derfor avhengig av mannens støtte og at han ordnet det økonomiske for familien. 

Mannen til Helen begynte etter noen års ekteskap å bli voldelig og fikk elskerinner. Da det 

eldste barnet var blitt 15 år og forholdet fortsatte å forverre seg, kunne hun endelig bryte opp. 

Hun var redd for å bryte opp, men barna kunne nå hjelpe henne med gårdsarbeidet. Altså var 

hun ikke lengre like økonomisk avhengig av mannen sin som før. Når Helen ikke lengre er 

økonomisk avhengig (og dermed ikke i en underlegen maktposisjon), skjer det en diskrepans 

mellom hva hun selv mener og omtaler som ”riktig” og hvilke handlinger hun faktisk foretar 

seg. Jeg mener at diskrepansen kommer til syne ved at hun uttaler det som moralsk ”rett” å 

holde ut med manne sin, men når situasjonen gir henne muligheten til å bryte med hennes 

mann benytter hun sjansen. Helen omtaler det fortsatt som at det var skremmende å gjøre seg 

økonomisk uavhengig av sin mann og dermed sitte med alt ansvaret for barna. Olav Eggebø 

har gjort feltarbeid i Matagalpa, Nicaragua (Eggebø 2004). Han har argumentert for at en 

kvinnelig informant hadde muligheten til å gå fra en mann fordi hun ikke var økonomisk 

avhengig av han. Kvinnen skilte seg fra sin mann og far til sin første datter, nylig etter at 

barnet var født. Mannen hadde opptil da bodd i hennes leilighet som hun hadde kjøpt med 

hjelp fra familien. Da hun kastet ut mannen hadde kvinnen forklart at hun aldri hadde hatt 

mulighet til å kaste han ut, om hun ikke hadde hatt penger. Hun sa også at er mange kvinner 

ikke hadde hatt muligheten til å gå fra mannen på grunn økonomiske årsaker (Eggebø 2004).  

 

Maktforhold i familien 

At et familiemedlem er i en overlegen maktposisjon til tider kan føre til at en utøver vold i 

Piedra de la Luna kan sees i flere ulike relasjoner. Ovenfor har jeg utforsket på hvorvidt 

arbeidsdeling kan gi grunnlag for maktovertak. Det kan være en av måtene å markere sin 

posisjon på. Maktdemonstrasjon utspilles i mange andre relasjoner også, som for eksempel i 

politiske spill, men det er nære relasjoner jeg velger å fokusere på. Det er blant familier, slekt 

og landsbyfolk jeg har samlet mesteparten av mitt datamateriale og det var lite ”byliv” i 

Piedra de la Luna. I familien Rodrigues fremgikk det tydelig hvem som bestemte over hvem, 

og jeg ble tidlig oppmerksom på ulike maktdemonstrasjoner de viste overfor hverandre. 
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Kjønn er en faktor som spillet inn på hvordan en blir rangert i dette makthierarkiet. Helen 

beskriver ektemannen som familiens overhodet da han var en del av husholdet. Til tross for 

følte hun ikke at hun skulle flytte ut av huset da de brøt opp. Montoya Del Solar argumenterer 

for at selv om kvinner i Nicaragua ser mannen som husets øverste autoritet, har kvinnene ofte 

en eierskapsfølelse til huset og avviser mannens krav på huset (Montoya Del solar 1996: 254). 

Helen nektet da ektemannen foreslo å selge huset og dele pengene. Som jeg har nevnt i 

utdraget fra livshistorien til Helen fortalte meg at hun sa til ham at han fikk se å betale henne 

for alle nettene i sengen om han skulle kaste henne ut. Det tyder på at Helen hadde en følelse 

for at huset også var hennes. Hun hadde også mulighet til å protestere mot siden hun også 

hadde navnet sitt på papirene på huset.  

 

Makthierarkiet kan også dreie seg om alder og hvem som er i stand til å bringe inn inntekt 

eller fremskaffe mat til familien. I samtale med Helen fortalte hun at en del av machismo 

kulturen, er at menn tror de inngår i en høyere kategori enn kvinner (la superación del 

hombre). Det kan tolkes som at de tar det for gitt at menn blir rangert over kvinner i 

familieorganiseringen. ”Det er en del av machismoen, de (menn) tror de er bedre enn 

kvinner”, sier Helen, da jeg spør henne hvorfor. Det ble til tider tatt i bruk vold for å 

manifestere sin posisjon og utrykke et maktovertak. ”Hierarkiet” innad i familien jeg bodde 

hos har jeg satt opp på denne måten:  

 

 

 

 

 

  

                                                 
18

 Eks-mannen til Helen står i parantes fordi han ikke var der under mitt feltopphold, men ble snakket mye om. 

 

(Ektefellen, El marido (ca. 60 år)
18

 

Helen (60 år) 

Fransisco (42 år) 

Ylanda  (29 år)               

Guillermo (35 år) 

Manuel (12 år) 

Jorge (6 år) 

Byron (3 år) 

Maria (1 år)   
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Maktgrunnlaget kan dannes på et bredt utvalg av faktorer, i tillegg til alder og kjønn nevnt 

ovenfor. Blant annet kan materiell velstand og familietilhørighet kan også spille inn. Jeg vil 

vise at dette hierarkiet baserer seg hovedsakelig på alder og kjønn, men det samsvarer også 

med hvem som er i posisjon (økonomisk, ideologiske eller moralske årsaker til dominans) til 

å utøve vold mot hverandre. Helen er, etter ektemannen flyttet ut, familiens overhode. Hun 

jobber lite i el cafetal eller med kyr i motsetning til Ylanda, men hun er likevel den som 

bestemmer hvordan ting skal gjøres og hva som skal prioriteres. Hver dag Ylanda og jeg kom 

hjem fra kaffeområdet har Helen og Ylanda en gjennomgang av tilstandene på eiendommen. I 

en periode fylte vi små plastikkposer med jord fordi kaffe frøene ikke er robuste nok til å 

settes direkte i jorden. Helen spurte Ylanda hver dag om hvor mange poser som nå var fylt, 

hvor lenge områder hadde stått uten vann, hvor gjerdet var ødelagt, hvor mye vi skulle blande 

ut jorden med gjødsel. Helen kom ofte med korreksjoner eller forslag til hvordan datteren 

kunne forbedre arbeidet. Hun så ikke ut til å bli irritert av måten Helen ville forsøke å styre 

på, men svarte så godt hun kunne, kom med forslag, og var ydmyk overfor sin mor. Om de 

hadde ulike synspunkter var det Helens forslag som ble prioritert. Helen utrykket makt ved å 

til tider ta avgjørelser uavhengig av Ylandas mening, til tross for at Ylanda hadde mer 

kunnskap om tilstanden på jordet. Helen bestemte også hvorvidt datteren fikk reise for å selge 

kaker eller bananer, og hvor lenge. Helen hadde kontroll over pengene gården genererte og 

bestemte hva de skulle bruke penger på. Som oftest var det Helen som sørget for de få 

innkjøpene som ble gjort på gården. Hun gjorde det selv når hun reiste inn til byen, men 

sendte Manuel for å kjøpe ting i nærheten. Om Ylanda dro inn til byen fikk hun beskjed av 

moren som om hva hun skulle kjøpe.  

 

Til tross for at Helen er overhodet på gården, er hun helt avhengig av Ylanda, slik jeg ser det. 

Min oppfattelse er at det hadde vært for tøft for Helen å drive gårdsbruket alene, til tross for at 

hun får hjelp av sønner og innleid arbeidskraft. Helen er også avhengig av Fransisco. Han har 

hjulpet henne mye, med tungt arbeid og er innom gården ofte. Dette gjør han til tross for at 

han har sin egen familie og tre barn. Helen og Ylanda rådfører seg med Fransisco, men han 

jobber ofte med noe annet enn Ylanda, så de samarbeider ikke direkte. Helen er også helt 

avhengig av Fransiscos hjelp, men det er Helen som bestemmer over han angående 

gårdsdriften. Viktigheten av familie er uvurderlig i livet i Piedra de la Luna. Som jeg har 

nevnt tidligere er familien ofte avgjørende for mange i Nicaragua. I Piedra de la Luna 
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samarbeider hele familien og barna blir tidlig lært til å ta del i arbeidet, det være i huset eller 

ute i cafetalen eller generelt på området.  

 

Da ektemannen var en del av husholdningen var det han som var overhodet og bestemte over 

Helen, barna og gården. Han brukte også vold både mot henne og barna for å skaffe seg rom 

til å gjøre det han selv ønsket. Han godtok ikke innblanding eller protester fra familiens side. 

Dette kan sees som et eksempel hvordan maktforholdet i familien utspiller seg. Men da 

ektemannen dro ble det Helen som overtok. Hun har også vært voldelig mot barna. Grunnen 

til at hun jobber mindre på jordet er at hun tar seg av det minste barnet til sin datter, Ylanda, i 

tillegg til at hun er eldre og i dårligere fysisk form. En av plasseringene som ikke stemmer i 

forhold til alder og kjønn i dette hierarkiet er Guillermo (35 år), som er plassert under Ylanda 

(29 år). Dette kan forklares med blant annet en økonomisk og en fysisk faktor. Guillermo er 

sengeliggende etter ulykken han hadde da han var 20 år. Han er lam i benene og har sterkt 

nedsatt bevegelighet i armene. Han bringer derfor ingen inntekt til huset, han er tvert imot 

avhengig av sin familie rundt seg til å brødfø ham. Ylanda derimot jobber på gården og kunne 

dermed bringe inn inntekt og er derfor plassert over sin bror i et hierarki. Maktforholdet i 

dette tilfellet blir blant annet demonstrert ved at moren, Helen, spør Ylanda om råd til driften 

av gården fremfor Guillermo. Det er lange stunder hvor Helen og Ylanda sitter og diskuterer 

gårdens drift uten at Guillermo blir tatt med i vurderingen. Utover det ser Guillermo ut til å 

være på lik linje med sin søster, men det at Ylanda er nødvendig for gårdens drift gir henne 

fortrinn i forhold til sin sengeliggende bror. Hun får derfor være med å ta flere avgjørelser.  

 

Ylanda bestemmer, naturlig nok, over sine barn. De to eldste guttene, særlig Manuell som er 

størst, hjelper til mye med gårds- og hverdags oppgaver. Han jobber et par timer før han går 

på skolen og kommer hjem og jobber store deler av dagen. Sønnen til Ylanda på 6 år 

begynner også å ta del i arbeidet. Begge sønnene får også en del oppgaver av Helen. De 

jobber på gården og hjelper til i huset. De utfører oppgavene moren og bestemoren forteller 

dem å gjøre til enhver tid. Begge guttene har en veldig respektfull tone overfor sin mor og 

bestemor i tillegg til sine onkler og jeg hørte dem aldri protestere eller klage. I feltnotatene 

har jeg skrevet ned: Vi sitter ute på terrassen Manuell, Jorge og jeg. De gjør begge lekser. Da 

Ylanda roper navnet til Manuell spretter han opp fra benken han sitter på, løper inn på 

kjøkkenet og sier: Si señora! Om guttene ikke hører på moren eller bestemoren har de 

gjentatte ganger fått en golpe eller en fik.  
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Vold  

 

Det var en vanlig morgen. Manuel og jeg melket kuene ute i el corral eller 

melkeinngjerdingen. Mens jeg gikk inn med første fulle melkebøtte fortsatte Manuel å fylle 

den andre bøtten. Da vi er ferdige setter Manuel, Jorge, Ylanda og jeg oss ned og spiser 

frokost. Vi avtaler at Manuel skal ri sammen med meg ned til veien når han kommer hjem fra 

skolen for å så ta med hestene opp tilbake til gården. Jeg skal til Matagalpa for å kjøpe ris og 

mel. De to eldste guttene gjør seg klare og drar til skolen sammen med Carin, datteren til 

Dora. Dora og jeg drar til el cafetal, stedet hvor de dyrker kaffe, før lunsj og dagen går som 

vanlig. Etter at Helen, Byron, Maria, Ylanda og jeg har spist lunsj sitter vi sammen på 

terrassen og slapper av. Det er for varmt til å gjøre noe tungt arbeid på denne tiden av døgnet. 

Når klokken begynner å nærme seg ett sier Ylanda at hun hadde forventet guttene hjem innen 

dette tidspunktet. Rart at de enda ikke er kommet, kommenterer hun betenkt. Hun drar ut på 

jordet for å hente inn hestene for å sadle dem opp, og gjøre dem klare til vi skal ri dem. Det 

pleier Manuel oftest å gjøre. De tre barna kommer i to- tiden. Da er Ylanda fortsatt ute og 

henter inn hestene. Manuel spør raskt etter moren sin, og da jeg forteller at hun er ute for å 

samle inn hestene får han et litt forbauset utrykk. Han sier ifra til Helen som står på kjøkkenet 

at han går ut etter Ylanda. Han løper mot jordet og klyver under gjerdet. Ylanda og Manuel 

kommer tilbake en liten stund senere med hver sin hest i bånd. De ser litt til å være dårlig 

humør begge to, men da de kommer til huset, snakker Ylanda vanlig til Helen og meg. 

Manuel har et rødt kinn og rødsprengte øyne, det er tydelig at han har grått. Han får en 

tallerken med mat og kommer ut på terrassen. Han ser lei seg ut, selv om han svarer nei da jeg 

spør han om det da vi rir ned til veien. Han prøver å virke så uaffektert av spørsmålet mitt 

som mulig. Det var først senere jeg fikk bekreftet at han faktisk hadde blitt slått av moren.  

 

Slik jeg tolker det bruker moren, Ylanda, vold for å irettesette Manuel. Da Manuell skulle ha 

kommet rett hjem fra skolen som han vanligvis gjør. Hun kan ha ønsket å utrykke at han ikke 

kan bruke så lang tid på å more seg med skolekameratene sine, det har han ikke tid til. Ekern 

har skrevet om å straffe (castigar) barna som en del av sosialiseringsprosessen i litteratur fra 

Nicaragua. Man har vært opptatt av at det er kvinnene som ofte tar mesteparten av 

oppdragelsen, mens om barn må settes ordentlig på plass, om det er noe alvorlig, er det ofte 



80 

 

faren som straffer fysisk som familiens øverste autoritet (Ekern 1998, Montoya 1999).  Et 

eksempel Ylanda forteller om sin far kan illustrere et eksempel for hvordan fedre kan bruke 

vol i sosialisering av barn.    

 

En dag sitter Ylanda og jeg alene på terrassen. Vi har kommet tilbake fra el cafetal og sitter 

og slapper av. Ylanda har på seg shorts og jeg legger merke til arrene på bena hennes. Det er 

et spesielt stort ett på høyre legg og jeg spør hva det kommer fra. Hun forteller at hun 

protesterte da faren hennes tok med sin elskerinne inn i deres hus. Hun spurte han ut om 

hvorfor elskerinnen var der, om han hadde tenkt at hun skulle bli. Han ble rasende over at 

datteren stilte spørsmål ved hans valg og hans elskerinne. Hun var femten år den gangen, 

måneder før moren, Helen skulle komme til å kaste ut han ut. Faren slo til på leggen til 

Ylanda med et belte så huden sprakk. Han slang henne ned på magen og slo til igjen. Det førte 

til dype flerrer i ryggen. Isabella var der, hun så det, men visste at om hun prøvde å forsvare 

Ylanda ville han gjøre det samme med henne. Ylanda var hjemme fra skolen en uke for ikke å 

skjemme ut familien. ”Folk ville forstått det, og det ville ikke pappa”.  

 

Ylanda krysset grensene for hva som er godtatt ved at hun blandet seg inn i. Faren ser på sine 

bedrifter som sine egne, og at barna ikke har noe med å kommentere det. Det kan se ut som 

utroskap eller en mann sexliv skal ikke bli satt spørsmål ved. Faren reagerte også voldelig mot 

Helen om hun stilte spørsmål ved utroskap eller hans bedrifter utenfor huset. I Piedra de la 

Luna ble jeg fortalt at er det vanlig prosedyre å oppdra barna med vold. I eksempelet brukt 

ovenfor fører en voldelig oppvekst til at Ylanda bruker samme oppdragelse som hun selv har 

vokst opp under. Det er ikke sikkert alle reproduserer måten de selv er vokst opp på, men det 

kan være deler av årsaken til at vold utøves mot barn. Det er en klar demonstrasjon av 

maktovertak og det er ofte en del av sosialiseringen av barn. Under en samtale med Helen 

kom det frem en interessant tanke noen av kvinnene i Piedra de la Luna hadde fortalt Helen. 

Helen og jeg sitter ute på terrassen og snakker om vold da hun fordømmer den voldelige 

praksisen hun har levd med. Vanligvis sier hun at det er machismoen som gjør at menn slår 

eller at det er fordi i Nicaragua ”no estamos desarollado” eller er et ikke utviklet land, i 

kontrast med for eksempel Europa. Men denne dagen forteller hun meg om en samtale hun 

hadde overhørt mellom noen mødre som bor i nærheten. De hadde snakket om at det var et 

problem at så mange ektemenn var voldelige. Kvinnene hadde sagt at det kunne være mulig at 

det var de selv som sosialiserte guttebarn til å bruke vold i håndteringen av situasjoner. At ved 
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at de slo sønnene sine ville deres sønner slå sin kone og barn. Helen sa at hun synes dette 

hørtes logisk ut og hun så det som sannsynlig at det er derfor menn blir voldelige mot sine 

barn og koner. Ylanda hørte samtalen, men hadde ikke noen kommentarer til hva moren sa.  

 

Slik jeg tolker det er tror Helen at ved å behandle barn voldelig kan de selv blir voldelige mot 

sin familie senere i livet. Både Ylanda og Helen fordømmer sine voldelige ektemenn for at de 

har behandlet dem voldelig gjennom så mange år. Men de har selv behandlet barna sine 

voldelig. Til tross for at de vet om at det er en mulighet at de er med på å skape voldelige 

menn ved å sosialisere barna ved hjelp av vold fortsetter de å gjøre det. Det kan se ut som om 

kjønnsrollene videreføres til tross for en bevissthet for at de selv sosialiserer barna til å føre 

med seg kvaliteter de ikke ønsker å videreføre. 

  

Sosialisering 

Antropologer har tidligere beskrevet ulik praksis i hvordan man oppdrar jenter og gutter i 

Niacaragua (Lancaster 1992, Ekern 1998, Montoya Del Solar 1996). Det har blant annet vært 

beskrevet ved at jentene har større tilknytning til hjemmet, mens guttene er friere til å være 

med venner og drive med fritidsaktiviteter. Jentene blir i større grad tildelt husarbeid og 

forventes å ta del i morens husholdningsplikter. Kjønnsidentitet blir dannet mens man vokser 

opp og fortsetter å bli dannet hele livet. Derfor ønsker jeg her å fokusere på hvordan 

kjønnsroller blir opprettholdt blant voksne og eldre og hvordan holdninger blir videreført til 

neste generasjon. Barn og unge lærer av sine foreldre og gjennom å se på hvilke handlinger 

folk rundt en foretar seg og hva som blir sagt. I Piedra de la Luna  er det som nevnt ovenfor 

jentene som blir opplært til å mestre kjøkkenet og husholdsplikter. Unge jenter lærer tidlig å 

lage mat, mens guttene blir tidlig lært at de ikke har noe der å gjøre. ”Han beveger seg ikke 

inn på kjøkkenet ” (El no se mete en la cocina), sier Helen bestemt om sitt barnebarn, Manuel 

i eksempelet nevnt innledningsvis. Menn har en tendens til å holde seg på utsiden av husene. 

Om det er familie, slekt eller venner har kvinner mye lavere terskel for å gå inn i husene og 

særlig kjøkkenet slik som vist med eksempelet fra festen. Christie skriver ”Kitchenspace are 

women´s domain. “Men sit down to be fed, eat, leave their dishes at the table, and go out to 

the street to drink and talk” (Christie 2008:2). Her fremgår det at det er knyttet forventinger 

mellom arbeidsdeling og hvilket rom man oppholder seg i. På gården Rodrigues, gården til 
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Fransisco og Veronica og andre gårder jeg besøkte ble gutter og menn servert ferdig påfylt 

tallerken til ethvert måltid. Guttene i huset gikk inn på kjøkkenet og satte fra seg tallerkenen, 

og gikk ut igjen. Ekern bruker, som nevnt tidligere, skillet mellom sosiale arenaer hvor den 

offentlige er den synlige sfæren, på gaten, på baren eller liknende, mens private sfære er 

hjemmet i forbindelse med hvordan man sosialiserer barna. Han har gjort feltarbeid i den nest 

største byen, og tidligere hovedstad i Nicaragua ved stillehavkysten, León. Han observerer et 

skille i hvilket kjønn som dominerer de ulike sfærene. Menn dominerer den offentlige sfære, 

mens kvinner, i en del tilfeller dominerer, hjemmet. Kvinner tar ansvar for domener som hus 

og kjøkken, og arbeid knyttet til barneoppdragelse (1998).  

 

Gutter deltar i mye større grad i ”street life” observerer Ekern, mens jenter tar fra tidlig alder 

større del i husholdningsarbeid enn guttene. Fra fem seks års-alderen slutter guttene å leke 

med jentene og begynner med hobbyer som baseball eller boksing. Jentene får ikke like mye 

fritid og tilbringer mer tid rundt hjemmet. Det er forventinger til gutter og menn om å være 

sosialt aktive, hvor kvinner på den andre siden helst skal være passive i å ta kontakt med det 

motsatte kjønn (Ekern 1998, s. 32). Det skilles tidlig i arbeidsfordelingen og guttene har etter 

hvert som de vokser opp andre regler å forholde seg til når det kommer til drikking og 

natteliv. Det kan forbindes med om seksualitet og beskyttelse ovenfor jentene i større grad 

enn guttene og det kan forekomme pleitos eller krangling mellom gutter over jenter (1998).  

 

Brandes observerer liknende inndeling mellom kvinner og menn mellom privat og offentlige 

sfærer. Brandes har gjort feltarbeid i en landsby San Blas i Andalucia, Sør- Spania (1981) 

Også her er kvinnen tettest knyttet til hjemmet og er ansvarlig for at det fungerer godt. Menn 

er i større grad synlig blant folk og på gaten enn kvinner. Dette gjør at menn og kvinner blir 

snakket om på ulike måter og må forholde seg til ulike sett normer. Brandes skriver kvinner 

må i større grad ha en ”grunn” til å gå rundt i byen eller på kafeer/ barer enn mennene. 

Kvinnene er forventet til å ta vare på barn og hjem (1981, 217).  Blant menn i San Blas blir 

det sagt at ”The home is for eating and sleeping; otherwise a man belongs out with his 

friends” (1981, s. 128). Selv om det andalusiske landsbysamfunnet skiller fra Latin- Amerika 

i oppfattelsen av kjønn, og innholdet i hva begrepene kvinnelighet og mannlighet inneholder, 

finnes det likhetstrekk i hvilke sfærer som blir dominert av hvilket kjønn til hvilken tid. Det 

forventes blant annet at unge gutter skal være ute å drikke med venner, være ute blant folk og 

sjekke jenter som også ofte er tilfellet i Latin- Amerika (Brandes 1981, Lancaster 1998). 
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Jentene derimot er forventet å holde seg nærmere hjemmet og blir i tidlig alder pålagt 

husarbeid. Det blir sett på som løssluppent om en jente flyr rundt på samme måte som en 

jevnaldrende gutt (Brandes 1981). De samme forventingene om den hjemmeværende kvinnen 

og den promiskuøse, festlige og sosiale mannen finner vi igjen mange steder (Krohn- Hansen 

2001, Lundgren 2000).  

 

Jeg vil gjennom å se på hvordan barn blir tillært hvordan å te seg (comportamiento) vil jeg 

argumentere for at kjønnsrollene kan bli videreført til neste generasjon. I Piedra de la Luna er 

det mange likhetstrekk i sosialiseringsprosessen med hva Ekern har beskrevet fra León. 

Idania, niesen til Helen, fortalte at hun tidlig tok del i morens arbeid i huset. Idania fylte 15 år 

i løpet av mitt opphold. Hun hjelper til med matlagingen og generelt i huset. Når hun er 

innom Rodrigues gården hjelper hun mye til med de små barna. At guttebarn i Piedra de la 

Luna ikke får trøst når de har slått seg, er redde eller gråter er en del av oppdragelsen som skal 

lære dem til å være tøffe og ta seg av sin egen familie senere i livet. Utsagn som: ”han må 

være sterk”, ”han kan ikke gråte for da er han ikke mann” eller ”ikke vær homo” er ikke 

uvanlige å høre.  

 

En morgen jeg satt ute på terrassen på fremsiden av huset hørte jeg Byron på tre år gråte av 

full hals. Jeg hadde ikke vært der veldig lenge og var en da ikke helt sikker i min rolle i 

forhold til barna og hvor mye det var godtatt at jeg tok del i deres liv. Han gråt veldig, og jeg 

spurte Jorge (6 år) hva det var med Byron. Jorge trakk på skuldrene og brydde seg ikke så 

mye med det. Jeg gikk ut på baksiden av huset litt forundret over brorens likegyldige 

reaksjon. Det hørtes ut som Byron hadde vondt. Byron sitter litt nedi skråningen og holder seg 

på et blodig kne. Det går ikke å trøste han, så jeg løfter han opp for å ta han med til sin mor. 

Moren styrer på kjøkkenet uten at det ser ut som om hun ville gå og se etter sønnen, selv om 

hun må ha hørt at sønnen gråt. Men da hun ser at jeg har båret han opp begynner hun å kjefte 

på han for at han har latt meg streve med å bære han og ber meg sette han ned med en gang. 

”No lloras! No lloras!” Ikke gråt, ikke gråt, sier moren til Byron og kommenterer ikke såret 

han har på kneet. Til meg lager hun et utrykk som jeg tolker som ”oi, det så vondt ut”, men 

det viser hun ikke til Byron. Han setter seg ned og snur seg vekk, mens han sakte slutter å 

gråte. Hun gir ikke utrykk for at hun ble sur på meg, men jeg forstår det som at man ikke skal 

trøste barna i en slik situasjon.  
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En annen dag kommer Ylanda ut på terrassen hvor Jorge, Byron og jeg leker.  Ylanda spør 

Jorge om å gå til det nærmeste tettstedet for å kjøpe en pose med is som hun ville bruke til 

isbiter i mangojuicen hun var i gang med å lage. Til tross for at det er i de varmeste timene på 

dagen sa jeg at jeg ville være med for å holde han med selskap. Da løp Byron mot broren sin 

og meg, og insisterte på å bli med. Moren sier til 3-åringen at han ikke får bli med, da vil han 

sinke oss for mye. Byron begynner å strigråte og jamre litt for å få lov til å bli med. Moren 

reagerer strengt og si høyt og bastant nei. ”Kutt ut og gråt! Kutt ut og gråt!” Byron slutter ikke 

med en gang, han blir sittende å sutre på terrassen. Moren kommer ut fra kjøkkenet igjen, ser 

strengt på han og spør ”Er du uoppdragen!?” (Estas malcreado!?) Ylanda tar den gråtende 

gutten hardt i armen og tar han med inn på forkjøkkenet. Om hun bare satt han ned på benken 

og kjeftet eller om hun slo han det vet jeg ikke, men han gråter enda mer høylytt der inne. 

Han fikk ikke trøst.   

Mange unge gutter som vokser opp i området møter liknende negativ respons på gråt, 

usikkerhet, ømhet eller syt. Det er forventet at en gutt skal tåle å behandles røft, og ikke gråte. 

Det blir sett på som måten menn ”skal” være på. Det er litteratur fra Nicaragua og Latin 

Amerika forøvrig som har beskrevet liknende praksis i barneoppdragelsen (Ekern 1998, 

Montoya Del Solar 1996). Menn skal ikke vise følelser, de skal ikke gråte og ikke vise at de 

er redde. Kan dette være en del av reproduksjonen av en voldelig mann? Ekern har skrevet om 

eksempler fra sitt felt hvor menn slår de yngre guttene på gata for ”å herde” dem. Da en av 

guttene endelig tok skikkelig i og tok igjen på den voksen mannen med kraft reagerte han 

opprømt med å understreke at guttungen endelig hadde lært å bli mann. ”Om en mann ikke er 

der får han ikke gitt de nødvendige slagene” (1998 s. 57). Det kan tolkes som at det er 

nødvendig å herde en gutt, og at en mann må til for å gjøre det ordentlig. Liknende måter å 

oppdra barn på har blitt beskrevet som et trekk ved machismoen. Altså at en del av 

beskrivelsen av en macho mann betyr at han er sterk og tåler en støyt. Kanskje kan 

eksemplene ovenfor tyde på kvinnene i Piedra de la Luna er med på å opprettholde en slik del 

av machismoen. Dette viser hvordan kjønnsroller kan bli reprodusert ved at man overfører 

kjønnsroller man selv har vokst opp under til neste generasjon.  

 

Selv om det er blitt skrevet om slik voldelig praksis og det praktiseres i en rekke samfunn, 

også Piedra de la Luna, er virkeligheten kompleks. Alle voksne er ikke strenge med alle 

guttebarn for å herde dem. En dag guttene og jeg var nede hos Veronica, tanten til guttene, 
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kom mannen hennes, Fransisco sønnen til Helen, hjem. Vi hadde blitt invitert av Veronica og 

Idania (15 år), hennes datter for å spise lunsj. Huset deres er ett av de nærmeste husene en 

bratt gåtur unna. De har slaktet en kylling for anledningen. De har også laget en saus av tomat 

som jeg sjeldent hadde fått servert hos noen andre i området. Etter maten vil Veronica gjerne 

at vi skal bli litt hos henne. Hun finner frem et gammelt ukeblad jeg kan lese og binder opp en 

hengekøye; hun spør om jeg vil slappe av i. De tre guttene og Idania leker, til regnet plutselig 

bryter ut. Alle løper inn i huset og er like forbauset over styrken på regnet som jeg. Regnet 

blir fort til små elver og torden smellet i ørene våre. Etter en stund kommer Fransisco hjem. 

Vi setter oss alle inn på kjøkkenet i ly for vinden og regnet. Vi får alle sammen kaffe av 

Veronica, servert av Idania, mens vi alle er litt redde for de høye lydene. Fransisco sitter 

sammen med resten av oss, bortsett fra Veronica og Idania som sitter på krakker ved ovnen. 

Fransisco har det minste barnet, Byron, liggende på magen. Der sitter vi en stund og venter på 

at regnet skal avta litt slik at vi kan gå opp til gården. Byron sovner på onkelen sitt fang og jeg 

oppfatter det som veldig koselig for Byron. Han vil ikke gå av fanget da han blir vekket for å 

gå hjem.  

 

Her ser vi at en voksen mann er kjærlig mot et guttebarn. Dette står i kontrast til hvordan hans 

egen mor er mot han, jeg så han aldri ligge på sitt mors fang. Det er verken motsetninger 

mellom å være voldelig med barna og kjærlige på en gang, og det er også fullt mulig at 

Fransisco slår sine egne barn. En mulig forklaring kan være at Fransisco ikke deltar i 

oppdragelsen av Byron. Det er ikke hans ansvar å ”herde” guttungen.  

 

Både Helen og Ylanda sosialiserer barna i likhet med hvordan de selv er blitt sosialisert av 

sine foreldre. For eksempel med vold. Ylanda fortalte at moren hadde fortalt henne å fortsette 

å være sammen med sin første ektemann, Raul, til tross for hans dårlige oppførsel. På en måte 

kan det se ut som Helen viderefører sine verdier over på sin datter. Noen etnografiske 

skildringer i oppgaven har tydet på nettopp en videreføring av kjønnsroller. Nedenfor vil jeg 

gi et eksempel på det motsatte. At til tross for at Helen bad datteren om å holde ut med 

ektemannen for barnas skyld, gjør hun det motsatt og fortsetter å bli akseptert.   

 

 

 Ylanda og jeg sitter på bussen på vei ned til Matagalpa. Bussen er full av folk, noen selger 

kaker, andre prater, mens en del bruker tiden til å samle krefter og dupper av litt. Det er snart 
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midt på dagen og vi er glad for at vi ikke rir nå, det hadde det vært fryktelig varmt. Vi har 

pakket to store sekker med platanos eller matbananer som sønnen til Helen hadde hentet ned 

for henne. Sekkene skal Ylanda levere til tanten sin i Matagalpa som skal selge dem i utsalget 

hun har. Ylanda er kledd i jeans, en rosa t-skjorte og sko med forhøyet hel. Hun ser lykkelig 

ut over å dra på tur. Hun snakker løsere med meg enn det hun vanligvis gjør på gården. Vi 

oppfører oss mer som venninner enn vi vanligvis gjør på sammen med resten av familien og 

slekten. Ylanda forteller at moren rådet henne til å holde sammen med sin første mann, Raul, 

som er faren til hennes to eldste gutter. Hun hadde nok ikke følt seg komfortabel med å 

fortelle meg dette foran moren sin. Da Raul dro til Costa Rica for å jobbe hadde Ylanda og 

han allerede fått et barn sammen. Ylanda bodde på daværende tidspunkt i Matagalpa og tok 

seg av barnet. Etter en tid fra hverandre begynte de å krangle over telefon og da han var 

hjemme økte gangene han var voldelig mot henne. Hun beskriver at mannen hennes var 

kontrollerende, sint og sjalu. ”Alle sa jeg burde få det til å funke fordi han var far til mine 

barn. At jeg kunne godt bli sint, men at det er slik menn kommer til å være. Og hvordan skulle 

jeg klare å ta vare på barna alene?”(Ylanda 29). Moren hennes, Helen, rådet henne også til å 

holde ut (aguantar) med barnas far. Hun mente det var bedre for Ylanda å holde ut med faren 

til hennes barn fordi hun bare ville finne seg en mann som var likedan. ”Todos son iguales”, 

alle menn er like, hadde moren sagt til Ylanda. Med det insinuerte hun at alle menn er utro og 

voldelige. Ylanda holdt sammen med Raul i fire år etter det og fikk et barn til med ham. En 

tid etter at Jorge var født holdt hun ikke ut med Raul lengre. Hun brøt med ham, og fortsatt å 

oppdra de to barna de hadde sammen uten ham.  

 

Ylandas bekjente rådet henne heller til å bli med en mann hun ikke var tilfreds med. Å holde 

ut med en voldelig eller utro mann, heller enn å finne en ny, er ikke en uvanlig måte å løse det 

på (Montoya Del Solar 1999). Det er nok ikke utelukkende at Ylandas bekjente og mor kun 

hadde liten tiltro til at Ylanda ville finne en bedre mann, men også verdier knyttet til moral 

om at man burde få et forhold til å fungere på grunn av barna. Moren til Ylanda rådet sin 

datter til å bli i et forhold hun ikke var tilfreds med, slik som hun selv [Helen] gjorde da det 

var det beste for hennes barn. På den måten kan det se ut som Helen viderefører holdninger og 

verdier knyttet til kjønn, som hun selv har levd under. Men hun også brøt med sin mann. Men 

her igjen kan datamaterialet jeg har vist seg å være komplekst og at det finnes 
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handlingsrom.
19

. For til tross for hva moren råder henne til å gjøre og hva som blir fremstilt 

som moralsk rett for en kvinne, gjør Ylanda det motsatte. Hun bryter med en mann hun ikke 

lengre ønsker å være sammen med. Ylanda finner seg også en ny mann til tross for at Helen 

har andre meninger om hvordan kvinner oppfører seg. Helen, Ylanda og jeg sitter ute på 

terrassen og snakket som vi ofte gjorde. Alle tre var slitne etter en lang dag, men de fortsatte 

gjerne å dele deres liv med meg og fortalte om hvordan de synes ting burde være, hva de var 

glad for og hva de var triste for. Jeg spør Helen om det er slik at kvinner ofte tar en passiv 

rolle i et forhold og i såfall hvorfor. Helen svarer at  

”religionen utdanner oss, vi blir utdannet i katolsk religion. Vi blir målt etter et 

parameter, jomfruelighet (tenemos un paràmetro que trata de virgentud). Vi er under et 

stigma, om vi legger oss (har samleie) med en annen etter en ektefelle er vi søppel (basura). 

Vi kvinner oppfyller dette, menn gjør ikke det. Kvinner har mer frykt”  

Hvis man skal tolke det som at kvinner ikke “burde” finne seg en annen, så gjør Ylanda det 

motsatte av hva moren beskriver som “godtatt”. Helen selv sier at hun aldri har vurdert å 

finne seg en ny mann etter at hun brøt med ektemannen. Det som blir interessant å se på her, 

er at Ylanda både bryter med faren til sine to første barn, Raul, og finner seg en ny mann hun 

får to barn med. Det kan tyde på Ylanda faktisk har et handlingsrom utover det som blir 

omtalt som “riktig”. Dette kan jeg si på bakgrunn av to årsaker. Ylanda brøt med en mann, 

Raul. Det blir akseptert ved at hun finner en ny mann som vil inngå en parrelasjon med henne 

ganske raskt etter hun har brutt med den forrige mannen. Hun bryter med den neste mannen 

også. Til tross for disse bruddene med mennene blir hun tatt imot av sin mor og godtatt av 

omgivelsene. Dette mener jeg viser at sanksjonene ikke er absolutte og at man kan bli 

akseptert. For å bli akseptert derimot kan det se viktig ut, uti fra mitt materiale, å være en god 

mor og gjøre det beste for sine barn.   

 

Oppsummering  

I dette kapitelet har jeg sett på sammenhengen ved å fokusere på økonomisk makt, og 

relasjoner mellom menn og kvinner. I Nicaragua er det oftere kvinnene som blir den 

underlegne part. I eksempelet om Helen fremgår det at hun var sammen med ektemannen helt 

til hun ikke lengre var, i like stor grad, økonomisk avhengig av hans støtte. Dette kan sees i 

                                                 
19

 Dette eksempelet er mer utførlig beskrevet i kap. 2. under ”utroskap”. 
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likhet med hva Ehlers (1991 i Melhuus 1992) mente var grunnen til at fattige kvinner i 

Mexico holdt ut med sine menn, fremfor at de ønsket å fremstå som moralsk overlegne 

(Stevens 1973). På grunn av en arbeidsdeling i Piedra de la Luna som gjør at kvinnene ofte 

jobber med ulønnet arbeid er de avhengig av en manns inntekt for å klare å fø hele familien 

og deres barn. Det gjør at kvinner til tider kan komme i en underlegen maktposisjon, 

økonomisk sett, og derfor kan se seg nødt til å holde ut (aguantar) med en mann de helst ville 

levd uten. Samtidig har jeg vist i tilfellet til Ylanda at hun velger å gå fra Raul, sin første 

ektemann, til tross for at moren rådet henne bestemt fra det og at det ut ifra den lokale 

forståelsen av moral blir ansett for å være uanstendig. Det viser at Ylanda hadde 

handlingsrom innenfor de gitte rammene jeg har beskrevet som deler av kjønnsroller gjennom 

oppgaven. Jeg har videre i kapitelet gitt eksempler på hvordan disse rollene blir videreført til 

barna. Kjønnsroller blir tillært fra barndommen av og forsterket gjennom hverdagslige 

hendelser, utsagn eller sanksjoner. Som vi har sett blir jentene i Piedra de la Luna lært til å 

være ytterligere relatert til hjemmet i kontrast til sine brødre, fedre eller ektemenn. Dette er 

roller som det er grunn å tro at neste generasjon tillærer seg. Maktovertak kan til tider 

manifestere seg i voldsbruk, og jeg har vist noen eksempler på det, og hvordan det 

maktovertaket ofte avhenger av kjønn. Jeg har vist hvordan faren reagerte mot Ylanda da hun 

satte spørsmålstegn ved hans bedrifter. Jeg tolker det som en manifestasjon av hans maktrolle, 

og det ble utrykket at han gjorde det for å sette et eksempel for de andre barna i tillegg til å 

straffe henne for det hun hadde sagt. Vold blir også utført av kvinner, men der ofte mot barn, 

som en del av sosialiseringen. Jeg har vist at gjennom sosialiseringsprosessen tillærer barn seg 

til ulike roller avhengig av kjønn. Gutter blir ofte lært opp til ikke å gråte, jenter blir ofte lært 

å ta vare på småsøsken og ta del i kjøkkenarbeidet.  
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Kapittel 6 

 

Konkluderende bemerkninger 

De tre livshistoriene lager på mange måter en ramme for det jeg har sett på gjennom 

oppgaven. Utroskap, vold og upålitelige menn er momenter i de tre kvinnenes liv. Dette er 

ikke momenter i livene til alle kvinnene i Piedra de la Luna, men jeg har vist at maktforholdet 

mellom menn og kvinner ofte er ubalansert. Jeg har sett på kjønnsroller i sammenheng med 

arbeidsdeling. Mitt etnografiske materiale fra Piedra de la Luna skiller seg fra den 

tradisjonelle kjønnsrolleinndelingen i privat og offentlig sfære i praksis. Kvinner og menn 

bryter ofte opp relasjoner og mange kvinner er uten ektemann.  

I kapittelet om arbeidsdeling har jeg brukt husholdet jeg har bodd hos under feltarbeidet til å 

gjøre en analyse av fordeling av arbeidsoppgaver innad i slekten. Jeg har sett på hvordan 

bruken av sosialt rom avhenger av kjønn. Analysen viser at det er en sammenheng mellom 

kjønnsroller og hvilke områder det er forventet at menn og kvinner skal oppholde seg i for 

ulike typer aktiviteter. For eksempel er det forventet at kvinner skal være på kjøkkenet og at 

menn skal jobbe «ute». Jeg har tatt i bruk skillet mellom offentlig og privat sfære for å belyse 

inndelingen. Altså at kvinner er knyttet til hjem og barn, den private sfære, mens menn er 

sterkere relatert til lønnet arbeid og den offentlige sfære. Disse forventingene kommer også til 

uttrykk gjennom moralske holdninger.  

I kapitel 4 om moral har jeg vist at det er ulike forventninger til å følge den lokale forståelsen 

av seksualmoral. Det er forventet at kvinner skal være trofaste mot sine menn, men det er ikke 

i like stor grad forventet at menn skal være det mot sine kvinner. Utsagn som «alle menn er 

like» [alle menn er utro] viser en oppgitthet ovenfor menn. Flere av mine informanter har hatt 

menn som har vært utro og noen av dem lever med det vel vitende. Noen har valgt å gå fra 

mannen, andre har valgt å bli. Jeg argumenterer derfor for at det i noen tilfeller kan det se ut 

som om moralen i Piedra de la Luna er kjønnet. 
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I kapittel 5 om sosialisering av kjønnsroller, kommer jeg igjen inn på arbeidsdeling. Jeg viser 

hvordan vold og økonomisk overtak kan legge føringer for handlingsrom. Kjønnsrollene og 

forventningene de impliserer, videreføres til tider til barna gjennom sosialisering. Jeg 

argumenterer også for at det finnes handlingsrom for kvinner til tross for at det ofte er mannen 

som bringer inn inntekt til husholdet.  

Jeg har vist at det til tider kan være vanskelig å skille seg fra en mann i Piedra de la Luna.  

 

I Piedra de la Luna er det viktig med familie og slekt for å få et hushold til å fungere optimalt. 

Det er mange fysiske arbeidsoppgaver som krever mannlige krefter for å håndtere. Det er 

dessuten vanlig at det er mange barn i hver husholdning, slik at en ofte må jobbe hardt for å få 

gårdsbruket til å gå rundt. Samtidig er barn også en kilde til arbeidskraft og støtte senere i 

livet. Det er nærliggende å tro at disse to faktorene påvirker arbeidsdelingen i Piedra de la 

Luna. Kulturelle og moralske føringer bidrar også til denne inndelingen. Likevel er det et 

stadig økende antall husholdninger som har et kvinnelig overhode i Nicaragua. Jeg nevnte 

innledningsvis at det er stadig økende andel kvinner som har en doble journada (Merill1993), 

en dobbel arbeidsdag, fordi det er mange kvinner som ikke har en ektemann å samarbeide 

med i hverdagen. 

 

For å eksplisere mine funn vil jeg trekke frem to ting: 1. På den ene siden har jeg vist at 

det kan foreligge forventninger som tilsier at en mann og kvinne skal leve sammen, i Piedra 

de la Luna. Dette er ett av utrykkene for kjønnsroller i lokalsamfunnet. Mannen skal jobbe 

fysisk på gården og kvinnen skal ta seg av barna, lage mat, passe på hus og hjem. Jeg har vist 

hvordan kjønnsroller kan utrykkes og gjenspeiles ved å se på andre ting som moral, sosialt 

rom, kjønnsroller og identitet, og sosialiseringen av barn. Det er vanskelig å si hva som legger 

føringer for hva; om moralen er med på å bestemme arbeidsdelingen, eller om 

arbeidsdelingen former moralen. Dette er et spørsmål for videre forskning. 2. På den andre 

siden har jeg også funnet at til tross for at man i Piedra de la Luna bryter med de kulturelle 

forventingene, kan bli akseptert og godtatt av lokalbefolkningen. En kvinne som velger å få 

barn utenfor ekteskap eller å gå fra mannen sin blir akseptert. Mine funn tilsier at verdier om 

den gode mor er et viktig forhandlingsmiddel for aksept hos lokalbefolkningen. Så lenge man 

tar vare på barna sine, kan man til en viss grad manøvrere det moralske univers. 
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