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Sammendrag 
 

Fattige kvinner i Peru kjemper en hard kamp for å komme seg fram i livet. Denne 

oppgaven handler om kvinner i en bydel i Cusco, som benytter seg av ulike strategier, 

både individuelle og kollektive, formelle og uformelle, for å bedre levekårene for sine 

familier. Gatesalg i uformell sektor, bygging av sosiale nettverk og organisering i statlige 

hjelpeprogram som felleskjøkken, er eksempler på slike strategier. Gjennom å knytte 

sammen de to analytiske nivåene ”struktur” og ”aktør”, samt kombinere et 

maktperspektiv med meningsaspekter, og går jeg inn for å vise den sosiale og kulturelle 

kompleksiteten i kvinnenes livsverden. Dette knyttes til strukturene klasse, etnisitet og 

kjønn, som legger grunnlaget for sosial differensiering. Kvinnenes sosiale posisjon viser 

tvetydigheten mellom klasse og etnisitet, mellom det rurale og urbane, og den komplekse 

relasjonen mellom kjønn som det konstrueres og kjønn som det leves ut. Med 

utgangspunkt i bydelens felleskjøkken analyseres det asymmetriske maktforholdet 

mellom kvinnene på grasrota og den statlige institusjonen PRONAA. Statlig paternalisme 

og kontroll møtes med motstand fra kvinnenes side. De forhandler om makt og krever 

respekt og autonomi. Dette analyseres i lys av interface, definert som møter mellom ulike 

livsverdener og kunnskapsfelt. Kvinnenes håp for framtiden er knyttet til mulighetene til 

å få arbeid, og politikernes tiltak for å redusere den store arbeidsledigheten. Da 

regjeringen lanserte et sysselsettingsprogram, ble det opprettet komiteer for kvinner i 

flere fattige bydeler. Formålet var å søke om støtte til prosjekter. Relasjonene mellom 

kvinnene på grasrota og sentralstyremedlemmene i regjeringspartiets kvinnekomité i 

Cusco, analyseres med fokus på sosiale grenser, symbolsk makt, forhandling mellom 

ulike livsverdener og handling (agency). Hegemoni analyseres som en dynamisk prosess, 

der konflikt, maktutøvelse, hverdagens motstand og politisk handling skjer innen felles 

referanserammer. Makt og hegemoni reproduseres, samtidig som kollektiv handling viser 

spirer til endring i bevissthet og politisk handling hos kvinnene. 
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1. Innledning 

 
 
 
 
 
 
Mennesket skaper sin egen historie, men de gjør det ikke etter egen fri vilje, og heller ikke under selvvalgte 
omstendigheter, men under allerede eksisterende omstendigheter, gitt og videreført fra fortiden. 
(Marx 1954:15, egen oversettelse) 
 
 
Man må bare arbeide for å komme seg fram (salir adelante)… så barna skal få det bedre enn jeg. […] 
Situasjonen i landet er forferdelig. Jeg tror ikke lenger på regjeringene; alle er like, det blir bare verre og 
verre… 
(Firebarnsmor i Nueva Llaqta) 
 
 
 
 
 
 
 

Peru er et land med sterke kontraster, både geografisk, kulturelt og sosialt. Nederst på den 

sosiale rangstigen finner man fattige indianske1 kvinner som bor på landsbygda eller i 

fattige bydeler. Denne oppgaven handler om kvinner som er første- og andregenerasjons 

migranter i Cusco. De opplever stigmatisering og diskriminering både fordi de er fattige 

og fordi de er kvinner, og på grunn av sin etniske bakgrunn og sitt morsmål quechua2. 

For å klare seg i en vanskelig urban tilværelse og for å bedre sine familiers levekår, 

bruker de ulike strategier. Et viktig begrep for dem er salir adelante; å komme seg fram i 

livet. Håpet om et bedre liv, slik de selv ser det, ligger i framtiden og i barnas muligheter 

til å få utdanning og arbeid. I mellomtiden arbeider de hardt og organiserer seg kollektivt 

for å overleve, noe som innebærer daglige forhandlinger om handlingsrom, makt og 

kontroll. Jeg vil i de følgende sider gjøre mitt beste for at kvinnenes egne stemmer og 

erfaringer skal komme til uttrykk, for å kunne beskrive verden slik den ser ut for dem. 

 

                                                 
1 Når jeg her bruker ordet indianer og indiansk, mener jeg urbefolkningen i Sør-Amerika ut i fra 
betydningen i norsk språk og Colombus’ feiltakelse i 1492. Jeg vil senere problematisere begrepet i forhold 
til hvordan det spanske ordet indio blir brukt i Peru, bl.a. med negative konnotasjoner. 
2 Quechua: innfødt språk som snakkes av over 10 millioner mennesker i Andes-regionen (Peru, Ecuador, 
Bolivia, Nord-Argentina og Nord-Chile). Quechua var Inkarikets offisielle språk, og er nå offisielt språk i 
Peru, ved siden av spansk. 
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Tema og problemstilling 
Temaet for denne oppgaven er kvinners individuelle og kollektive strategier, sett i lys av 

kjønnsroller og maktrelasjoner. Analysen vil jeg basere på en forståelse av forholdet 

mellom ”struktur” og ”handling”. Aktørene jeg her vil belyse er både kvinner som 

individer, hushold som enheter og organisasjoner som kollektiver, og alle disse handler 

innen gitte strukturer på makronivå og i forhold til staten og dens institusjoner. 

Hovedpersonene i oppgaven er kvinnene i den fattige bydelen Nueva Llaqta3 i 

Cusco, en by som befinner seg i det andinske høylandet i Sør-Peru. Indianske migranter 

har i løpet av de siste tiårene bosatt seg i utkanten av byen, og har selv bygget opp nye 

bydeler (pueblos jóvenes) fra bunnen av. En viktig overlevelsesstrategi er å organisere 

seg kollektivt. Siden 1970-tallet har kvinner gått sammen i nabolagsgrupper for å lette 

byrdene på hvert enkelt hushold. Kvinnene er hardt arbeidende. De har ansvaret for 

husholdet, samtidig som de må ut og tjene penger, som regel på uformelt salg. De fleste 

har liten eller ingen utdannelse, og mange ble sendt fra landsbygda som svært unge for å 

jobbe som hushjelper i byen. 

Mitt utgangspunkt for en problemstilling var på hvilken måte fattige kvinner 

benytter seg av individuelle og kollektive, uformelle og formelle strategier for å forbedre 

sine levekår. I hvilken grad man kan se strategiene i et makt- og motstandsperspektiv? 

Hvilke muligheter og begrensninger, hvilke hindringer og oppmuntringer møter kvinnene 

i sin daglige kamp for å overleve? Hva menes med dagliglivets politikk og hverdagens 

motstand? Underveis i arbeidet med oppgaven har jeg utarbeidet flere 

problemformuleringer. Hvilke implikasjoner har sosiale praksiser og moralske verdier 

hos fattige indianske familier i byen for organisering av kvinner i sosiale hjelpeprogram, 

slik som felleskjøkken (comedor popular), melkeglassprogram (vaso de leche) og 

mødreklubber (clubes de madres). Hvordan opplever kvinnene møtet med representanter 

for staten eller andre institusjoner? Hvorfor oppstår ofte misforståelser og konflikter? Jeg 

vil først og fremst analysere kvinnenes situasjon ut i fra et maktperspektiv. For å få en 

                                                 
3 Uttales ”noeva jakta”. Bydelens navn og alle personnavn i oppgaven er anonymiserte. 
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helhetlig forståelse, kan man imidlertid ikke bare se på økonomiske og materielle forhold. 

Man bør inkludere de sosiale og symbolske dimensjonene, som meningsproduksjon, 

moral og symbolske konstruksjoner. Hva gir mening i livet, hva motiverer til å fortsette 

framover, og hvilke moralske sanksjoner finnes? 

Behov defineres av sosial og kulturell kontekst, og strategiene for å fylle disse 

behovene kan omfatte mange ulike aktiviteter. Det kan være både økonomiske, 

inntektsgenererende aktiviteter eller sosiale aktiviteter for å skape og vedlikeholde 

resiprositetsnettverk. Disse aktivitetene inngår i sosiale relasjoner som er en del av 

eksisterende makt- og autoritetsstrukturer, og som fylles med mening av aktørene. I og 

med at jeg skriver om kvinner, ligger kjønn som et konstant, implisitt grunnlag gjennom 

hele oppgaven, men jeg vil også gjøre kjønn til en eksplisitt del av analysen. Hvilke 

implikasjoner har kjønn som sosial konstruksjon og kroppsliggjort identitet? 

Salir adelante er et spansk uttrykk for å komme seg frem i livet. Fattige kvinner 

bruker ofte dette begrepet i forhold til egen situasjon, når de snakker om sine ønsker og 

håp for seg selv og sine barn i framtiden. Begrepet brukes også i forhold til fellesskapet 

og kollektiver som bydelen, felleskjøkkenet eller landet som helhet. Salir adelante 

representerer kvinnene som aktive, handlende aktører som går ut i verden og benytter seg 

av de mulighetene som er tilgjengelige for dem. 

 

Teoretiske rammeverk 

Struktur og agency – makt og motstand 

Noe jeg ønsker å få fram i denne oppgaven er at kvinner ikke er passive ofre for 

økonomiske kriser og strukturell undertrykking, men personer som gjør noe aktivt for å 

skape og opprettholde en anstendig levestandard for familien og for å komme seg fram i 

livet på egen hånd. Disse kvinnene handler ut i fra egne valg og oppfatninger om hva som 

er mulig, men innenfor strukturelle rammer, som maktstrukturer, økonomiske 

begrensninger og ideologisk dominans. Begge disse dimensjonene er det viktig å 

inkludere i en analyse, siden struktur og aktør er i konstant dialektisk interaksjon. Praksis, 

eller menneskelig handling, reproduserer systemet, samtidig som systemet kan endres av 

praksis. Hovedpoenget i det 150 år gamle Marx-sitatet som jeg starter kapittelet med, 

gjentas i Ortners framstilling av moderne praksisteori: ”that society is a system, that the 
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system is powerfully constraining, and yet that the system can be made and unmade 

through human action and interaction” (Ortner 1984:159). 

Mange samfunnsforskere har gått inn for å koble de analytiske nivåene struktur og 

aktør, eller makro og mikro. Dette har vist seg fruktbart, siden strukturelle fenomener på 

makroplan manifesteres i og påvirker individuelle aktører lokalt, samtidig som 

makrostrukturer skapes og opprettholdes gjennom handling på mikronivå. Aktørers 

handling kan som regel ikke forklares uten å referere til maktrelasjoner, strukturer og 

prosesser, som aktørene selv ofte ikke har noen direkte kunnskap eller bevissthet om 

(Gledhill 1994:134). Det som skjer på makronivå kan dessuten best forstås gjennom 

hvordan det erfares og gis mening av aktører på mikroplan, slik Long påpeker: 
 

[…] that local practices include macro representations and are shaped by distant time-

space arenas, but that these macro phenomena are only intelligible in situated contexts. 

That is, they are grounded in the meanings accorded them through the ongoing life-

experiences and dilemmas of men and women (Long 1992a:6-7). 

 

Scott mener det samme når han sier at man må studere menneskelig erfaring og tolkning 

for å kunne si noe meningsfylt om hvordan et gitt økonomisk system påvirker dem som 

utgjør det, og for å forstå hvordan maktstrukturer oppfattes av menneskelige aktører 

(Scott 1985:42). I Nueva Llaqta kan fattige kvinners kroppsliggjorte erfaringer, som leves 

ut i dagliglivet, si noe om det økonomiske systemets innflytelse på mikronivå. Disse 

kvinnene erfarer ikke abstrakte systemer som global kapitalisme, finansmarked, 

strukturtilpasning, anbudsrunder, politisk spill og elitens korrupsjon. De erfarer konkrete 

ting som økende matpriser, dårligere kvalitet på donasjonene av mat og melk, at det blir 

vanskeligere å selge varer, at mennene blir arbeidsledige og regningene dyrere på grunn 

av privatisering, lange køer på offentlig sykehus og nedlatende byråkrater. Alt dette er 

lokale uttrykk for strukturell makt, som på makronivå kan være kapitalkrefter og statlige 

interesser, og som av Wolf blir definert som ”...power that not only operates within 

settings or domains but that also organizes and orchestrates the settings themselves, and 

that specifies the distribution and direction of energy flows” (Wolf 1990:586). 

Kvinnene i Nueva Llaqta forholder seg til makt og handler i maktrelasjoner både i 

husholdet, i bydelsorganisasjonen, i møte med staten, kommunen, politiske partier, kirken 
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og NGOer4. Maktrelasjoner uttrykkes ofte gjennom symbolske systemer, som 

instrumenter for kunnskap og kommunikasjon, og kan være vanskelig å gjenkjenne. 

Bourdieu (1991) kaller dette ”symbolsk makt”: den usynlige makten som bare kan utøves 

med delaktighet av de som ikke vet at de er underlagt den eller at de selv utøver den 

(Bourdieu 1991:164). Symbolsk makt er makten til å innarbeide kunnskap og uttrykk for 

den sosiale virkeligheten, og på denne måten konstruere virkelighet, etablere mening og 

definere den sosiale verden. 
 

Symbolic power – as a power of constituting the given through utterances, of making 

people see and believe, of confirming or transforming the vision of the world and, 

thereby, action on the world and thus the world itself, an almost magical power which 

enables one to obtain the equivalent of what is obtained through force (whether physical 

or economic), by virtue of the specific effect of mobilization – is a power that can be 

exercised only if it is recognized, that is, misrecognized as arbitrary (Bourdieu 1991:170). 

 

Symbolsk makt og symbolsk dominans er en form for ideologisk dominans, som også 

kalles hegemoni. Dette er et begrep fra den italienske marxisten Gramsci5, som beskrev 

hvordan herskerklassen kontrollerer de ideologiske samfunnssektorene og midlene for 

symbolsk produksjon, slik som religion, utdanning og media. I følge Roseberrys (1994) 

tolkning av Gramsci, er hegemoni et materielt og politisk begrep, som inkluderer den 

komplekse enheten av tvang og samtykke i dominanssituasjoner. Dette betyr ikke at 

undertrykte klasser er fanget eller handlingslammet av ideologisk konsensus; hegemoniet 

kan være skjørt. Tilhørighet og mentalitet plasseres innen et dynamisk felt av handling, 

posisjoner og muligheter. Relasjonene mellom herskende og undertrykte karakteriseres 

av konflikt, kamp og diskusjon. De undertrykte godtar ikke passivt sin skjebne, men er 

aktive og konfronterende. Selv om de undertrykte ikke er passive ofre, er deres aktiviteter 

og organisasjoner likevel ikke autonome uttrykk for en undertrykt politikk og kultur; de 

eksisterer innenfor og formes av maktfeltet. Roseberry argumenterer for å bruke 

hegemonibegrepet for å forstå de komplekse og dynamiske relasjonene mellom det 

dominante og det folkelige, eller mellom statsdannelse og dagligdagse handlingsformer. 

Han mener at vi må analysere hegemoni, ikke som en ferdig og monolittisk ideologisk 

                                                 
4 NGO: Non Governmental Organization (ikke-statlig organisasjon). 
5 Antonio Gramsci (1891-1937). Mest kjente verk er Selections from Prison Notebooks. 
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dannelse, men som en problematisk og omstridt politisk prosess av dominans og kamp. 

Roseberry foreslår å bruke hegemonibegrepet 
 

not to understand consent but to understand struggle; the ways in which the words, 
images, symbols, forms, organizations, institutions, and movements used by subordinate 
populations to talk about, understand, confront, accommodate themselves to, or resist 
their domination are shaped by the process of domination itself. What hegemony 
constructs, then, is not a shared ideology but a common material and meaningful 
framework for living through, talking about, and acting upon social orders characterized 
by domination (Roseberry 1994:360-361). 

 

Hegemoni skaper et felles diskursivt rammeverk med etablerte og legitime former for å 

uttrykke både aksept av og uenighet med den dominante orden. Man kan anerkjenne og 

tiltale makten samtidig som man protesterer mot den, eller klage på misbruk av makt, og 

samtidig implisitt anerkjenne en legitim bruk av den samme makten. Forståelsen av 

hegemoni som en prosess kan bidra til å tegne et mer komplekst bilde av maktfeltet. 

Folkelig kultur er ikke et tidløst reservoar av autentiske og egalitære tradisjonelle verdier, 

og staten er ingen maskin som fabrikkerer konsensus. Det som knytter de to sammen og 

former hver av dem, er et multidimensjonalt og dynamisk maktfelt (Roseberry 1994). 

Agency er et begrep som tillegger sosiale aktører evnen til å handle, eller 

handlekraft, og som dreier seg om individets muligheter til å påvirke handlinger og utfall 

av handling. Den individuelle aktøren har evnen til å bearbeide sosial erfaring og til å 

finne måter å takle livet på, selv under de mest ekstreme former for tvang. Innen visse 

rammer og begrensninger (fysiske, normative, politiske og økonomiske) har sosiale 

aktører kunnskap og evne til å handle. De er aktive deltakere som bearbeider informasjon 

og lager strategier i sin samhandling med ulike lokale aktører så vel som utenforstående 

institusjoner og personer. Sosiale aktører er imidlertid ikke bare individer; kapitalistiske 

bedrifter, statlige institusjoner, politiske partier og kirkelige organisasjoner er andre 

eksempler på sosiale aktører med evnen til å ta avgjørelser og handle ut ifra dem. Agency 

er også mer enn bare å ta avgjørelser og overbevise andre; det kan bare bli effektivt 

gjennom sosiale relasjoner. For å påvirke handling må man kunne manipulere sosiale 

nettverk og engasjere andre aktører i sitt ”prosjekt”. Det viktigste er å vinne kampen om 

hvilken sosial mening som tillegges spesielle hendelser, handlinger og ideer (Long 

1989a:223-225; Long 1992b:20-24). Dette har sammenheng med kunnskap, som 

konstitueres gjennom hvordan folk kategoriserer og bearbeider sine erfaringer og fyller 
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dem med mening. Kunnskap kommer fra en kompleks prosess med sosiale, situasjonelle, 

kulturelle og institusjonelle faktorer. Kunnskap er derfor ikke enhetlig, men fragmentert, 

og personer kan ha flere forståelser i hodet på en gang. Kunnskap er ikke akkumulering 

av fakta, men måten man oppfatter verden på; noe Arce og Long kaller ”livsverdener”. 

Produksjon av kunnskap skjer i prosessene der sosiale aktører samhandler, forhandler og 

tilpasser seg hverandres livsverdener. Disse prosessene formes av den makt, autoritet og 

legitimering som er tilgjengelig for de ulike involverte aktørene (Arce og Long 1992). 

Flere antropologer har argumentert for nødvendigheten av å inkludere mening og 

subjektivitet i analyser av makt og agency. Slik får man en tykkere etnografisk 

beskrivelse og en mer helhetlig forståelse (Scott 1985; Moore 1994; Ortner 1999). 

Geertz’ prosjekt er å argumentere for en hermeneutisk, fortolkende kulturteori, der 

analyser av meningsbærende symboler står sentralt. For at etnografien skal bli en ”tykk 

beskrivelse”, må man inkludere hvilken mening sosiale handlinger har for de aktørene 

som utfører dem. Handling produseres, oppfattes og tolkes innenfor et hierarki av 

strukturer av mening, og det er disse som er etnografiens objekt (Geertz 1973). 

Ortner (1999) inkluderer både makt- og meningsproblematikk i agency-begrepet. 

Tidligere har det vært et analytisk skille mellom mening og makt. Mens tilhengere av 

meningstilnærminger, som Geertz, ikke har inkludert makt i sine analyser, har makt-

teoretikere på sin side vist en mangel på interesse for mening og motiver i utøvelsen av 

makt og motstand. Ortner mener at dersom spørsmål om makt blir holdt atskilt fra 

mening, så blir også spørsmål om makt og motstand kulturelt ”tynne”; utilstrekkelig 

nedfelt i lokale syn på moralsk mening, rettferdighet, subjektivitet og handling. I 

utøvelsen av makt kan handlig utføres eller nektes, og rommet for handling kan utvides 

eller innskrenkes. Agency kan både være autoritet til å handle eller en form for avmakt. I 

forhold til mening er agency ønsker, forståelser og intensjoner som tillegges handling, og 

representerer aktørens aktive selvrealisering mot et ønsket mål (Ortner 1999). 

Ved å se makt og mening i sammenheng, kan kvinners aktive handlinger (agency 

og motstand) analyseres innen strukturelle rammer (makt) og innen et meningsspekter 

(kultur). På den ene side er kvinnene i Nueva Llaqta svake og ydmyke, og de trenger 

hjelp og beskyttelse. På den annen side kan de forhandle om former for makt; de kan 

gjøre ting for å samhandle med makten og transformere den til beskyttelse og allianse. De 
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kan også få tilgang på midler for å gjøre noe med sin egen situasjon, og på denne måten 

skaffe seg kontroll og en form for makt i livene sine. 

Strategier for å få kontroll og makt over egen situasjon, sammenfaller ofte med 

det Scott kaller ”hverdagens motstand”. Latterliggjøring, ironi, ulydighet, gå sakte, late 

som, trassighet og ikke tro på det eliten sier, kan være eksempler på denne daglige 

motstanden som foregår i det stille blant de fattige og undertrykte. Hverdagens motstand 

kan være både symbolsk og materiell, og den bygger på en innstilling og praksis som 

forhindrer det verste og lover noe bedre (Scott 1985). I likhet med Ortner, sier Scott at 

dersom man ønsker å forstå motstanden til tenkende, sosiale mennesker, så kan man ikke 

overse den mening de gir sine handlinger. Symbolene, normene, de ideologiske formene 

som mennesker skaper, utgjør en uunngåelig bakgrunn for det de gjør. Scott har en bred 

definisjon av motstand som fokuserer på det materielle grunnlaget for klasserelasjoner og 

klassekamp, og som inkluderer både individuelle og kollektive motstandshandlinger: 
 

I might claim that class resistance includes any act(s) by member(s) of a subordinate class 
that is or are intended either to mitigate or deny claims (for example, rents, taxes, 
prestige) made on that class by superordinate classes (for example, landlords, large 
farmers, the state) or to advance its own claims (for example, work, land, charity, respect) 
vis-à-vis those superordinate classes (Scott 1985:290). 

 

Scott mener man må se på intensjoner og mening, i tillegg til konsekvenser, når man 

studerer motstand. Han kritiserer de som insisterer på å skille selvopptatte, individuelle 

handlinger fra antatt prinsippfaste, uegennyttige, kollektive handlinger, for deretter å si at 

det første ikke er virkelig motstand (Scott 1985). 

I hvilken grad kan kvinners organisering i bydelen regnes som politisk handling, 

og kan det sees som en form for ”hverdagens motstand”, når målet kun er å skaffe goder 

og fordeler som mat og arbeid? Slagord og krav om brød, jord og null skatt i fattige 

småbønders opprør, er knyttet til grunnleggende materielle overlevelsesbehov i 

husholdet. Hverdagens motstand gjelder rett og slett ønsket om å overleve, og blandingen 

av egeninteresse og motstand er selve livskraften i fattigfolks motstand. Forbruk er både 

målet for og resultatet av motstand. Et eksempel kan være en fattig bonde som gjemmer 

unna avling og unngår å betale skatt for å få mer mat på bordet i husholdet. Scott mener 

at når en slik type handling står alene, er det av liten interesse; men når det blir et mønster 

(selv om det er ukoordinert) kan det kalles motstand (Scott 1985). 
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Det er likevel ikke alt fattige gjør for å overleve som kan kalles motstand. Mye er 

føyelighet. Dessuten kan man redde seg selv på bekostning av andre som er like fattige 

som en selv, gjennom konkurranse på markedet, tigging og tyveri. Bare de 

overlevelsesstrategiene som motsetter seg krav fra eiendomsklassene, kan kalles 

motstand. Det er derfor viktig å skille mellom ulike nivåer og former for motstand: 

formell og uformell, individuell og kollektiv, offentlig og anonym, de som utfordrer 

systemet av dominans og de som kun har marginale fortjenester som mål. Formen 

motstanden tar, avhenger imidlertid av graden av undertrykking som strukturerer de 

tilgjengelige valgmulighetene (Scott 1985). 

 Aktører handler aldri helt fritt, selv om de kan tro at de gjør det. Dominansen 

finner man ikke bare i bevisstheten, mentale forestillinger eller ideologi, men i ”et system 

av varige strukturer innskrevet i tingene og kroppene” (Bourdieu 2000:50). Dominans 

kan være kroppsliggjort, slik som i det Bourdieu (1977) kaller ”habitus”. Bourdieu 

skriver om forholdet mellom struktur og aktør ut i fra en idé om at menneskelige aktører 

kroppsliggjør maktstrukturer i habitus, ”systems of durable, transposable dispositions, 

structured structures predisposed to function as structuring structures” (Bourdieu 

1977:72). Habitus er et system av disposisjoner og kroppsliggjorte strukturer som 

produserer praksis6 gjennom å generere strategier og gi aktører evnen til å takle ulike 

situasjoner. Denne praksisen reproduserer de objektivene strukturene som praksisen er et 

produkt av og fungerer innenfor.  
 

[...] the practices produced by the habitus, as the strategy-generating principle enabling 
agents to cope with unforeseen and ever-changing situations, are only apparently 
determined by the future. [...] always tending to reproduce the objective structures of 
which they are the product, they are determined by the past conditions which have 
produced the principle of their production, that is, by the actual outcome of identical og 
interchangeable past practices [...] (Bourdieu 1977:72-73). 

 

Praksis er ingen mekanisk reaksjon som er direkte determinert av de eksisterende forhold, 

men det er heller ikke ren fri vilje som kan reduseres til resultat av bevisste intensjoner. 

Habitus produserer praksis som reproduserer de objektive forhold som igjen produserer 

habitus, men praksis kan likevel ikke deduseres direkte fra disse objektive forholdene. 

Praksisen tilpasser seg situasjonens muligheter, og disposisjonene i habitus genererer 

                                                 
6 Praksis = all menneskelig handling. Praksisteori dreier seg om alt mennesker gjør, men legger spesiell 
vekt på handling med politiske implikasjoner (Ortner 1984:149). 
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ønsker og praksiser som passer med de objektive kravene. Derfor blir det mest 

usannsynlige, det som er lengst utenfor rekkevidde for aktørene, ekskludert som 

”utenkelig” (Bourdieu 1977: 73-77). ”Det utenkelige” befinner seg ofte i feltet med 

fenomener og kunnskap som det ikke settes spørsmålstegn ved, og som aldri diskuteres. 

Denne type kunnskap som blir tatt for gitt, kaller Bourdieu for ”doxa”; den sosiale verden 

anses som selvinnlysende, og tradisjon erfares som ”naturlig”. Instrumenter for kunnskap 

om den sosiale verden er her politiske instrumenter som bidrar til reproduksjon av den 

sosiale verden ved å skape tilhørighet til den. Jo mer stabile de objektive strukturene er 

og jo mer de reproduserer seg selv i aktørenes disposisjoner, jo større er det doksiske felt. 

Når de objektive strukturene og de internaliserte strukturene stemmer nesten helt overens, 

blir den etablerte kosmologiske og politiske orden oppfattet, ikke som tilfeldig og en av 

flere mulige, men som en (selv)innlysende og naturlig orden som det ikke settes 

spørsmålstegn ved. Da har aktørenes ambisjoner samme begrensinger som de objektive 

forhold som de er et produkt av. Det som derimot snakkes om og diskuteres befinner seg 

i feltet av ”opinion”; stedet der konkurrerende diskurser konfronteres (Bourdieu 

1977:164-169). For at endring skal kunne skje, må de objektive politiske og økonomiske 

strukturene endres, og deler av det doksiske feltet må kunne kritiseres, altså gå over til å 

bli opinion. Bourdieu legger imidlertid mest vekt på hvordan maktstrukturene 

reproduseres og legitimeres gjennom symbolsk dominans, og har blitt kritisert for å 

overse viktigheten av egen handling fra undertrykte klasser (Gledhill 1994). 

 

Kjønn som konstruksjon, diskurs og maskulin dominans 

Siden 70-tallet har det i antropologien vært empirisk og teoretisk konstatert at 

kjønn er en sosial og kulturell konstruksjon. Moore (1994) ser på kjønnsidentitet som 

både konstruert og levd. Det dreier seg om relasjonen mellom struktur og praksis, og 

mellom det individuelle og det sosiale. Kjønn er et av de strukturerende prinsipper i 

menneskelig sosialt liv, i tillegg til blant annet klasse og etnisitet. Moore analyserer 

individets plass innenfor strukturer av makt og dominans i forhold til ulike typer av 

agency; motstand og delaktighet. Hva får mennesker til å gjøre motstand eller innordne 

seg? Moore mener, som Scott og Ortner, at for å kunne svare på et slikt spørsmål, må 

ønsker, identifisering, fantasi og frykt inkluderes. Den problematiske relasjonen mellom 
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struktur og praksis, og mellom det sosiale og det individuelle, ligger i skjæringspunktet 

mellom individuelle livshistorier og kollektive diskurser og identiteter. Motstand og 

delaktighet er derfor både typer av agency og former for subjektivitet.  

Moore tar utgangspunkt i sammenhengen mellom ulikheter i kjønn og typer av 

agency, for å se på relasjonen mellom kjønnsdiskurser og kjønnsidentitet, og mellom 

kjønn som det konstrueres og kjønn som det leves ut. Kjønn er ikke bare en passiv 

identitet man får gjennom sosialisering. Alle typer identiteter er skapt gjennom praktisk 

engasjement i levde liv, og de har både individuelle og kollektive dimensjoner. Diskurser 

om kjønn konstruerer ofte kvinner og menn som ulike typer individer, som kroppsliggjør 

ulike prinsipper for agency. Tidlige antropologiske studier av kjønn gikk ut i fra at 

kjønnssystemer varierer kulturelt. Nyere studier viser at det ikke finnes enhetlige 

systemer innen en kultur, men et mangfold av diskurser om kjønn som varierer i forhold 

til kontekst og livshistorier. Disse diskursene om kjønn er ordnet hierarkisk og i konflikt 

med hverandre, og de overlapper ofte med ulikheter i klasse og etnisitet (Moore 1994). 

I Andes eksisterer flere kjønnsdiskurser side om side, som machismo, 

komplementaritet og feminisme, og det er mange elementer som virker inn på kvinners 

liv og identitet; både diskurser og materielle levekår. Identitet, kjønnsroller og 

arbeidsdeling i husholdet avhenger av livssituasjon, klasse, utdanning, arbeid, etnisitet, 

livserfaring og personlighet. Mennesker lever sine liv gjennom handling utført i 

strukturer av tid og sted, og Moore mener at teori om ulikheter i kjønn ikke har nok fokus 

på kroppspraksis som en kunnskapsform og på den materielle konteksten som praksisen 

finner sted i. ”The material world that surrounds us is one in which we use our living 

bodies to give substance to the social distinctions and differences that underpin social 

relations, symbolic systems, forms of labour and quotidian intimacies” (Moore 1994:71). 

Dagens samfunnsvitere tar det for gitt at kjønn er en kulturell konstruksjon, men 

likevel er det slik at ideologi om kjønn virker naturlige, gitte og evige. Denne 

naturliggjøringen av kjønnsrelasjoner finner vi tydeliggjort i den materielle verden, som 

er delt inn i kjønnsspesifikke rom, ting og oppgaver. For eksempel anses det som naturlig 

at menn er sjefer og kvinner passer barn (Moore 1994). Kjønnsideologien er doksisk, og 

kjønnsidentiteten ligger i habitus, for å bruke begrepene til Bourdieu (1977). 
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 I Den maskuline dominans skriver Bourdieu (2000) om hvordan ”kjønn”, 

forstått som kjønnsmessig habitus, har blitt til noe ”naturlig”. Det handler om hvordan 

sosialisering av det biologiske, og biologisering av det sosiale, velter forholdet mellom 

årsak og virkning for å få en historisk, sosial og kulturell konstruksjon til å bli en 

naturlighet. Den mannlige og den kvinnelige kroppen og deres funksjoner i biologisk 

reproduksjon gir et tilsynelatende naturlig grunnlag for kjønnsmessig arbeidsdeling. Dette 

legitimerer en dominansrelasjon ved å innskrive den i en biologisk natur. Kjønn er 

relasjonelt; kjønnene produseres som kropper som er sosialt differensiert fra det motsatte 

kjønn i feminin og maskulin habitus. De kjønnsmessige forskjellene forankres i 

motsetningene som organiserer hele kosmos, og inndelingen av aktiviteter og materielle 

ting følger motsetningen mellom det maskuline og det feminine. Det kan gjelde 

inndelingen av rom i huset eller i hele den sosiale verden. I inkorporert tilstand finnes 

kjønnsdelingen i kroppene, i aktørenes habitus, hvor den fungerer som skjema for 

oppfattelse, tanke og handling. Dette er ”doksal erfaring”, altså noe som tas for gitt og 

oppfattes som naturlig. Det er samsvaret mellom de objektive og de kognitive strukturene 

som gjør dette mulig. Siden maktrelasjoner er inkorporert, bruker de som domineres, 

altså kvinnene, selv tankeskjemaer og kategorier som er konstruert ut fra de 

dominerendes synspunkt på dominansrelasjonene. Dermed fremstår disse kategoriene 

som naturlige, og kvinnenes bevisste handlinger blir en praktisk anerkjennelse av 

dominansen, eller den symbolske vold som Bourdieu også kaller det, fordi det er preget 

av doxa (Bourdieu 2000). 
 

Virkningen av den symbolske dominans (enten den er etnisk, kjønnsmessig, kulturell 
eller språklig osv.) utøves ikke med de erkjennende bevisstheters rene logikk, men 
gjennom skjemaer for oppfattelse, vurdering og handling som er konstitutive for 
habitusene, og som forut for bevissthetens beslutninger og viljens kontroll danner et 
erkjennelsesforhold som forekommer meget uklart for det selv (Bourdieu 2000:46). 
 

Å legge for mye vekt på dominans, kan imidlertid føre til antakelser om at ideene til 

aktører i maktposisjoner undertrykker passive ofre. Villarreal (1996), som skriver om 

hvordan meksikanske kvinner blir utsatt for ulike kjønnsdiskurser, kritiserer et slikt 

utgangspunkt fordi det fører til et svart hvitt bilde der diskursen får skylden for 

maktutøvelse og undertrykking. Begrepet ”dominant diskurs” gir et bilde av en fast 

ramme av ideer, forestillinger og merkelapper som styrer handlingene til de som er 
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underkuet av den. Det referer ofte til ideer og kategoriseringer som blir påtvunget av folk 

med en høy posisjon og autoritet i hierarkiet, og som blir akseptert og legitimert. 

Utfordringen ligger i å forstå prosessene der begreper og merkelapper produseres, 

aksepteres, internaliseres eller forkastes og transformeres. Villarreal mener at man må 

analysere den sosiale konstruksjonen av mening for å se ambivalensen i maktprosessene; 

det er ikke selvsagt at det er de ”offisielle” tolkningene som dominerer. Høyt posisjonerte 

aktører kan manøvrere og manipulere diskurser for å påvirke forståelsesmåter, men 

maktrelasjoner gjenskapes i interaksjon, de blir ikke fullstendig påtvunget. Villarreal 

legger vekt på kvinner som aktører med evnen til å forhandle om makt og 

kjønnsdiskurser (Villarreal 1996). 
 

Møtet mellom struktur og aktør: Interface som analytisk tilnærming 

Kvinnegruppene i Nueva Llaqta mottar ulike former for materiell og moralsk 

støtte enten fra kommunen, staten, frivillige organisasjoner (NGOer), kirken eller 

politiske partier. Staten og kommunen administrerer økonomiske overføringer fra 

Verdensbanken, utenlandske NGOer og internasjonal statlig bistand. Dette gir de videre 

til nabolagsgruppene blant annet i form av matvarer og bygningsmaterialer. 

Institusjonene som gir støtte til grupper og prosjekter har ansatte og representanter som 

ser til at alt fungerer som det skal og svarer til bidragsyternes krav. Møtene mellom 

kvinnene på grasrota og representanter for stat, kommune eller NGOer kan imidlertid bli 

konfliktfylte. Disse representantene er kvinner eller menn fra middelklassen som er født 

og oppvokst i byen, som har spansk som morsmål og førstespråk, utdannelse og en urban 

livsstil. De har ofte svært lite til felles med kvinner som er født på landsbygda, har 

quechua som morsmål og spansk som andrespråk, er fattige og analfabeter, har en rural 

livsstil, og som daglig opplever stigmatisering og diskriminering som cholas7. Disse 

relasjonene preges av makt, status, stigma og paternalisme. Det dreier seg om ulike 

kulturelle koder, sosiale praksiser og livsverdener, noe som kan få konsekvenser i form 

av kommunikasjonsproblemer og misforståelser. I tillegg til språk, kommer disse 

ulikhetene også til uttrykk gjennom kategorier av klær og mat, som symboliserer identitet 

og resiprositet. Begrepet ”livsverden” omfatter både handling og mening. Det er en 

                                                 
7 Chola: nedsettende uttrykk for indianske kvinner i byen. Se kapittel 2 og 3. 
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”lived-in and largely taken-for-granted world” (Schutz og Luckmann 1973, sitert i Long 

1989b:247). Hverdagslivet erfares som en ordnet virkelighet, delt med andre 

(intersubjektiv). Denne ordenen kommer til syne gjennom hvordan folk takler sine sosiale 

relasjoner, hvordan de problematiserer situasjoner, og måten de kategoriserer og gir 

mening til sine erfaringer (Long 1989b). 

Arce og Long (1992) beskriver møtet mellom byråkrater og småbønder i et statlig 

prosjekt på den meksikanske landsbygda som et møte mellom ulike typer av kunnskap og 

ulike livsverdener. De tar utgangspunkt i aktørene, men tar hensyn til at utenforstående, 

strukturelle faktorer har innflytelse på samhandlingen. For å analysere en slik prosess, 

kan begrepet interface være nyttig. Interface viser til et slags ansikt til ansikt møte 

mellom individer med ulike interesser, ressurser og makt. Studier av interface har som 

mål å vise dynamikken i konflikter og samhandling, og hvordan aktørenes mål, 

oppfatninger, verdier, interesser og relasjoner endres i prosessen. Men slike studier bør 

ikke begrense seg til å kun observere ansikt-til-ansikt møter, siden denne samhandlingen 

påvirkes av aktører, institusjoner, kulturelle rammeverk og ressurser som ikke er fysisk 

tilstede. Analysene bør altså plassere interface-studier innenfor bredere institusjonelle felt 

og maktperspektiv (Arce og Long 1992). 

Dette interface-perspektivet vil jeg bruke for å analysere møtene mellom 

representantene fra staten og andre institusjoner, og kvinnene på grasrota i 

nabolagsorganisasjonene. Villarreal (1996) har en liknende analyse av en kvinnegruppe 

på den meksikanske landsbygda og deres møte med folk fra utsiden som kom med ulike 

definisjoner, ideer, representasjoner og fortolkninger av kvinnenes virkelighet. Kvinnene 

måtte kjempe for å forsvare sitt eget rom når de samhandlet både med menn i landsbyen, 

som insisterte på tradisjonelle verdier og kjønnsroller, og med representanter fra staten, 

som presenterte en alternativ kjønnsdiskurs. En interface-analyse kan i en slik situasjon 

få fram de intrikate maktrelasjonene som finnes mellom menn og kvinner i landsbyen, 

mellom kvinner og staten, og kvinnene seg i mellom (Villarreal 1996). 

Mennene i Nueva Llaqta ønsker som regel at deres kvinner skal holde seg 

hjemme, samtidig som de drar nytte av fordelene som kvinnenes organisering i 

felleskjøkkenet fører med seg. De får billig middag til hele familien, og det frigjøres tid 

som kvinnene kan bruke på inntektsgenererende aktiviteter. På denne måten 
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opprettholdes husholdets økonomiske levedyktighet. I tillegg til denne daglige kampen på 

hjemmefronten, har kvinnene i felleskjøkkenet et konfliktfylt forhold til den statlige 

institusjonen PRONAA8, som donerer matvarer til felleskjøkkenet. Denne relasjonen 

mellom kvinnene på grasrota og den autoritære staten er basert på et asymmetrisk 

maktforhold og preges av paternalisme, siden kvinnene er avhengige av den hjelpen de 

mottar og fremstår som trengende. Kvinnene på sin side føler at de krever sin rett, i 

tillegg til at de kjemper for større autonomi i sin grasrotorganisasjon, mindre statlig 

kontroll og mer respekt. Seg i mellom kjemper kvinnene om kontroll og innflytelse over 

felleskjøkkenet og prestisje i bydelen. Likevel holder de sammen når de snakker om 

mennene sine, og de viser samhold og felles interesser overfor PRONAA. Matlagingen 

og det andre arbeidet i felleskjøkkenet baseres på resiprositet, både mellom kvinnene som 

deltar, og med andre beboere og hushold i bydelen. Felleskjøkkenet mottar matvarer fra 

staten som de tilbereder i felleskap og fordeler til de i bydelen som trenger billig eller 

gratis middag. Kvinnenes fellesskap fylles med mening, nærhet og sosialt samhold når de 

deler både arbeid og måltider. Alle ting og aktiviteter, som mat, klær, arbeidsoppgaver og 

hvordan man snakker, spiser og lager mat, formidler en mening (Weismantel 1988). Mat 

har en spesiell mening i sosiale relasjoner og kan symbolisere både likhet og ulikhet. 

Dette ble tydeliggjort da en funksjonær fra PRONAA kom for å inspisere felleskjøkkenet 

i Nueva Llaqta. Hun ble tatt i mot som en gjest og servert en bolle med suppe. På denne 

måten ble hun forsøkt inkludert i gruppen gjennom mat. Hun avviste imidlertid tilbudet 

og gikk i stedet direkte i gang med kontrollen hun skulle gjennomføre på vegne av staten. 

Meningen som kvinnene tilla denne handlingen var mangel på høflighet og respekt. De 

mente at funksjonæren med vitende vilje ønsket å heve seg over kvinnene i 

felleskjøkkenet og stadfeste sin autoritet. 

 

Feltarbeidet: Deltakende observasjon som kvalitativ metode 
En av årsakene til at jeg valgte byen Cusco som sted for feltarbeid, var mangelen på 

urbane antropologiske studier fra denne byen. Det finnes mye antropologisk litteratur om 

migranter fra høylandet som skaper seg et nytt liv i pueblos jóvenes rundt Lima. I det 

peruanske Andes er imidlertid de fleste studier utført på landsbygda. 
                                                 
8 PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Nasjonalt program for ernæringshjelp. 
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Denne avhandlingen er basert på data samlet inn i løpet av et års feltarbeid i 2001-

2002. På feltarbeid er det mange metoder en antropologistudent har for hånden, og disse 

metodene fungerer som verktøy for å finne informasjon i ulike kontekster. Deltakende 

observasjon er selve kjennemerket på sosialantropologi som fag og var idealet jeg gikk 

inn for å leve opp til. For å få et godt utbytte av en slik metode er det viktig å ha god tid 

til rådighet. Planlegging og kontakter er av stor betydning, i tillegg til språkkunnskaper. 

Jeg hadde fordelen av å snakke flytende spansk, i tillegg til å ha kjennskap til Peru fra 

tidligere opphold i 1995 og 1996. 

Da jeg kom til Cusco i slutten av juli 2001 hadde jeg en kontakt i byen som kunne 

hjelpe meg med å komme i gang med feltarbeidet. Det var Juan som tidligere hadde vært 

leder av bevegelsen for fattige bydeler i Cusco (Federación de pueblos jóvenes de 

Cusco). Han hjalp meg med å få oversikt over de fattige bydelene og problemene der, og 

han presenterte meg for mange av bydelslederne. I tre ulike bydeler fikk jeg god kontakt 

både med lederne av beboerforeningene og med kvinner som arbeidet i felleskjøkken og 

melkeglasskomiteer. I løpet av de to første månedene brukte jeg tid på å delta på allmøter 

og i kvinneorganisasjonenes aktiviteter i alle de tre bydelene. I tillegg ble jeg invitert med 

på kurs og møter som disse organisasjonene arrangerte på regionalt nivå, der 

representanter for bydeler og komiteer i hele Cusco deltok. På denne måten fikk jeg bred 

innsikt i de generelle problemene til beboerne i los pueblos jóvenes, spesielt kvinners 

problemer, både i forhold til økonomiske vanskeligheter i husholdet og i forhold til 

systemet av kjønnsroller. Samtidig gikk jeg på kveldskurs i quechua, for å kunne få bedre 

kontakt med de quechuatalende kvinnene. De første månedene var preget av et bredt 

spekter av aktiviteter som jeg umulig kunne rekke over. Jeg savnet dybde i feltarbeidet og 

lette etter et sted å slå meg ned. 

Det var flere grunner til at jeg valgte å fokusere feltarbeidet på bydelen Nueva 

Llaqta. For det første var bydelen verken veldig gammel eller veldig ny. Det innebar at 

den første tiden med grunnlegging og oppbygging av bydelen var over. De var kommet 

langt i oppbygging av infrastruktur, samtidig som organisering av offentlige 

hjelpeprogram var kommet godt i gang. Likevel var ikke bydelen så gammel at 

fellesskapet og kollektiv bydelsorganisering var gått i oppløsning. Dessuten passet de 

sosiale og økonomiske forholdene hos innbyggerne til mitt prosjekt. Flesteparten av 
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innbyggerne, spesielt i bydelens øvre del, var førstegenerasjons migranter fra landsbygda, 

og de aller fleste jobbet i uformell sektor. Den viktigste og avgjørende grunnen var 

imidlertid eksistensen av felleskjøkkenet, som gjorde det mulig for meg å delta i 

aktiviteter daglig. Det ga meg en grunn til å komme hver morgen og jeg fikk muligheten 

til å hjelpe til i praktisk arbeid, samtidig som jeg kunne observere kvinner i sine daglige 

gjøremål, delta i samtaler og bli kjent med dem på en naturlig måte. 

Gjennom Juan ble jeg kjent med kvinnen som på den tiden var leder for bydelen 

Nueva Llaqta. Hun var villig til å hjelpe meg og presenterte meg for en gruppe kvinner i 

nabolagskomiteen i bydelens øvre del, som også er den fattigste delen. Første kvelden tok 

hun meg med på et allmøte for kvinnene som deltok i felleskjøkkenet (el comedor 

popular), og jeg ble da invitert til å besøke dette kjøkkenet for å se hvordan det fungerte 

på dagtid. Dette ble en bra inngangsport, og siden fortsatte jeg å komme til kjøkkenet 

hver dag. Jeg hjalp til i matlagingen, og snakket med kvinnene som jobbet der og med de 

som kom for å kjøpe mat. Noen kjøpte for å ta med seg hjem, mens andre satt der og 

spiste, og det falt seg da naturlig å føre samtaler om ulike tema.  Det er derfor i Nueva 

Llaqtas øvre del (3. nabolagskomité) jeg har deltatt mest og fått flest informanter. 

I fem måneder bodde jeg i en bydel i nærheten av universitet i Cusco, og reiste 

gjennom sentrum og opp til bydelen Nueva Llaqta hver dag. Her deltok jeg i 

felleskjøkkenets aktiviteter, i tillegg til kvinnemøter og allmøter for bydelen. Da 

kvinnekomiteen ble startet opp i februar deltok jeg også på deres møter og strikkekurs. I 

løpet av denne tiden foretok jeg en husholdsundersøkelse hvor jeg intervjuet 60 kvinner. 

Dessuten besøkte jeg biblioteket til Centro de Estudios Bartolomé de las Casas for å 

finne litteratur, og jeg oppsøkte også ulike kommunale og statlige institusjoner og ikke-

statlige organisasjoner (NGOer) for å skaffe informasjon. Jeg fikk dessuten låne og lese i 

bydelens møteprotokoll, der det meste av bydelens historie står nedskrevet. Denne delen 

av feltarbeidet fant sted i perioden august – februar. Jeg hadde to opphold i løpet av 

denne tiden; et i oktober, da jeg reiste hjem til familien i Norge, og et i januar, da jeg 

besøkte venner i Chile. Fra begynnelsen av mars til slutten av mai fikk jeg leie et rom 

hjemme hos en av kvinnene i felleskjøkkenet, og i denne tiden ble jeg tatt med på hennes 

families aktiviteter. På tross av at jeg var mye syk den siste måneden, var denne tiden den 
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mest givende for feltarbeidet. Ved å bo i bydelen ble jeg en del av livet der på en hel ny 

måte, og fikk innblikk i andre sider av hverdagen som jeg ikke hadde fått tidligere. 

 

Forskningsmetoder 

Ifølge Denzin (1989) er forskningsmetoder aldri nøytrale. Tvert i mot 

representerer de ulike måter å tilnærme seg den empiriske verden på, noe som resulterer i 

ulike observasjoner. Forskere er alltid posisjonerte i forhold til sosial bakgrunn og 

erfaring, og de tolker metoder og data på hver sin måte. For å unngå ”skjeve analyser” er 

det nødvendig med triangulering; kombinasjon av flere metoder i studiet av samme 

objekt. På feltarbeidet brukte jeg både kvalitative og kvantitative metoder. Deltakende 

observasjon var alltid det viktigste, men jeg kombinerte dette med intervjuer, 

livshistorier, husholdsundersøkelse, tekst og statistikk. Jeg triangulerte data ved å følge 

personer i tid og rom; jeg observerte folk og deltok i aktiviteter på ulike arenaer og på 

ulike tider av døgnet, ulike ukedager og årstider. Dessuten samlet jeg data om personer 

både som individer, som deltakere i små grupper (samhandlingsdata), og som del av 

større kollektiv; bydelen og kvinneorganisasjonene (Denzin 1989). 

Spørreskjemaet jeg lagde til husholdsundersøkelsen inneholdt grunnleggende 

spørsmål om fødested, skolegang, arbeid, inntektsstrategier, økonomi og arbeidsdeling i 

husholdet. Jeg hadde også åpne spørsmål om hva kvinnene mente om livet i bydelen, 

diskriminering, kvinners rettigheter, deltakelse i organisasjoner, motstand og hva de 

tenkte om framtiden, både for seg selv og familien, og for landet som helhet. Disse åpne 

spørsmålene satte i gang interessante samtaler som tok mer form som ustrukturerte 

intervjuer enn som en avgrenset spørreundersøkelse. 

En del av den informasjonen jeg fikk, spesielt om økonomi og inntekt, men også 

om språkpraksis, viste seg senere å ikke stemme. Mange visste rett og slett ikke hvor mye 

de tjente i måneden fordi de kun hadde ustabile daglige inntekter. Dessuten oppga mange 

at de ikke jobbet og at de ikke hadde noen inntektsgenererende aktiviteter, samtidig som 

jeg observerte at de solgte varer hjemmefra eller på gata, eller at de leide ut rom. All 

denne informasjonen fikk jeg imidlertid uten problemer etter noen måneder i felten. Jeg 

var på forhånd klar over at mange av svarene i spørreundersøkelsen kom til å være feil. 

Likevel valgte jeg å gjennomføre undersøkelsen tidlig i feltarbeidet, slik at jeg skulle få 
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sjansen til å bli kjent med flere kvinner og hushold i bydelen. På denne måten ble også 

innbyggerne kjent med min person, og alle visste hva jeg drev på med; en studie av 

sosiale forhold. I ettertid er det dessuten interessant å se på hvorfor de svarte som de 

gjorde. For eksempel var det mange av de som sa at de snakket spansk og quechua like 

godt, som senere fortalte at de uttrykte seg bedre på quechua, noe jeg også kunne 

observere i daglig samhandling. Dette viser at mange ikke vil innrømme at de ikke 

snakker spansk like godt som quechua. Det var derfor nødvendig å supplere dataene fra 

undersøkelsen med data fra deltakende observasjon, og feltarbeidet ble på denne måten 

en slags runddans mellom teori, data og metode, slik Wadel (1991) beskriver det. 

Storparten av dataene har jeg fått fra samtaler og aktiviteter i dagliglivet. Jeg har 

hørt historier fra barndoms- og ungdomstid, samtaler og uttalelser om ulike tema, som 

arbeid, sykdom, deltakelse, byen, hjembygda og politiske spørsmål. Gjennom deltakelse i 

kvinnenes aktiviteter og observasjon av det som foregikk i bydelen, fikk jeg data om 

hvordan ting fungerer i praksis. Hver ettermiddag og kveld skrev jeg ned alt som hadde 

skjedd i løpet av dagen. For ikke å glemme noe hadde jeg alltid med meg en liten 

notisbok der jeg skrev ned stikkord og sitater.  

Hortense Powdermaker (1966) sier at i kjernen av deltakende observasjon ligger 

evnen til å både kunne involvere seg og trekke seg tilbake. Man må kunne være engasjert 

og objektiv på en gang. Viktige forutsetninger for et godt feltarbeid er fysisk nærhet, 

språkkunnskaper, og psykologisk involvering. “Some degree of personal involvement is 

essential for successful nonverbal, and even for much verbal, communication” 

(Powdermaker 1966:289). Feltarbeid er en eksperimentell og interaktiv situasjon, ifølge 

Delaney (1988). Feltarbeiderens identitet og hva man tar med seg på feltarbeid, er like 

viktig som hva man får ut av det. Sosial status i forhold til kjønn, alder, sivilstand, ”rase” 

og klasse bestemmer hvilken kategori man blir plassert inn i og hvor mye informasjon 

man får ta del i (Delaney 1988). Selv merket jeg spesielt hvordan både forskerens og 

informantenes kjønn påvirker hvilken informasjon man får. Som en kvinnelig 

antropologistudent, var det å fokusere på kvinner et metodevalg i tillegg til at det var av 

tematisk og faglig interesse. Det er lettere for en kvinne å bli akseptert i andre kvinners 

sosiale liv enn det er å få innpass i en mannlig sfære. Jeg var likevel ikke helt utestengt 

fra mennenes sosiale verden. Som hvit kvinne med utdannelse, kledd i bukser, kunne jeg 
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til en viss grad bevege meg inn på mennenes enemerker. Men i hovedsak opplevde det 

jeg samme som Powdermaker (1966); at relasjoner med menn var formelle, mens 

relasjoner med kvinner var uformelle. Da jeg i begynnelsen av feltarbeidet ville finne ut 

av bydelens historie, grunnlegging og utvikling, spurte jeg rundt i bydelen for å få 

kontakt med folk som kunne fortelle om dette. Jeg fikk navn på flere grunnleggere som 

folk mente jeg burde snakke med, og alle disse var menn. Derfor er det bare mannlige 

grunnleggere som jeg har intervjuet med båndopptaker. Grunnene var nok at, selv om 

kvinner også deltok i grunnleggingen og oppbyggingen av bydelen, var alle lederne 

menn. Data om kvinners deltakelse i bydelens historie har jeg fra uformelle samtaler.  

De to kvinnene jeg intervjuet formelt med båndopptaker var begge ledere, den ene 

bydelsleder og den andre tillitsvalgt for alle felleskjøkkener i Cusco. Disse lederne var 

vant til å snakke i offentlige sammenhenger. Med andre kvinner ble slike intervjuer en 

altfor unaturlig situasjon til at jeg ville begi meg innpå det. Jeg fikk imidlertid en del 

uformelle intervju da jeg utførte spørreundersøkelsen blant de kvinnelige beboerne i 

bydelen, siden noen av svarene på mine spørsmål skled ut i samtaler og fortellinger som 

jeg noterte ned. Dataene jeg har om og fra kvinner er mest samhandlingsdata og fra 

samtaler, der jeg enten var deltaker eller tilhører. Data om og fra menn i uformelle 

settinger, er mest fra samtaler ved tilfeldige møter og samhandlingsdata fra allmøter, 

dugnad, fest og hjemmebesøk.  

 

Involvering og tillitt 

I deltakende observasjon er tid en viktig faktor, og et langvarig feltarbeid er 

nødvendig for å forstå meningen i det man observerer. Det at jeg valgte å bli i Cusco et 

halvt år ekstra, bidro til at jeg fikk verdifulle data som jeg ellers ville vært foruten. Mange 

faktorer spilte inn i dette valget. For det første brukte jeg lenger tid enn planlagt på å 

bestemme meg for hvilken bydel jeg skulle gjøre feltarbeid i. Dessuten tok det tid å bli 

akseptert som en del av kvinnenes miljø. De var naturlig nok skeptiske til meg og lurte på 

hva som var mine egentlige hensikter med å være der. De var ikke vant til å ha besøk av 

gringos, selv om Cusco er et populært reisemål for turister og backpackere fra hele 

verden. Disse holder seg imidlertid til Plaza de Armas i sentrum og til de vanlige 

attraksjonene som Machu Picchu og andre inkaruiner. Europeere som våger seg ut i de 
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fattige bydelene representerer som regel misjonærforeninger eller bistandsorganisasjoner. 

Jeg var ingen av delene og kunne derfor ikke plasseres i en bestemt kategori. I den første 

tiden hadde kvinnene på felleskjøkkenet en innesluttet og avventende holdning overfor 

meg. De var hele tiden vennlige og gjestfrie og de snakket til meg på spansk, men mest 

pratet de seg i mellom på morsmålet quechua. 

Det tok tid å vinne tillit og bli inkludert blant kvinnene. Men etter hvert som jeg 

lærte mer quechua og lærte å arbeide slik de gjør, ble jeg mer og mer integrert i gruppen. 

Da jeg først fikk deres tillit, ble vi gode venner og etter en stund regnet de seg som mine 

venninner og min familie. De ble oppriktig bekymret da jeg ikke dukket opp på en hel 

uke på grunn av influensa. De kjeftet på meg fordi jeg ikke hadde ringt og gitt beskjed, 

og sa at de ble bekymret siden de var min familie i Cusco. 

I starten strevde jeg mye med å skrelle poteter med sløve kniver og ødela neglene 

på de harde bønnene, men jeg var oppriktig stolt den dagen Lucrecia, en av deltakerne på 

felleskjøkkenet, skrøt av hvor flink jeg var blitt til å arbeide. Selv om kvinnene syntes det 

var synd at jeg hadde fått like stygge hender som dem, var jeg stolt av å vise dem frem. 

Men arbeidet kunne til tider bli kjedelig og monotont. Jeg skrelte mange poteter i løpet av 

de månedene jeg var i Cusco, vi fylte minst to store gule plastbøtter hver dag. Noen dager 

da det skjedde lite i bydelen, hadde jeg følelsen av å ha kastet bort en hel dag på 

potetskrelling, uten å ha fått noen interessante data. Andre dager, da jeg i tillegg til å 

spise middag i felleskjøkkenet, også ble invitert på mat hos flere nabofamilier, følte jeg at 

det eneste jeg gjorde der var å fylle magen min til randen. Etter hvert oppdaget jeg 

imidlertid at det er nettopp gjennom studiet av det hverdagslige at de interessante 

aspektene i sosialantropologisk analyse kommer fram.  

At jeg deltok i matlagingen og spiste sammen med dem, gjorde at jeg etter hvert 

ble akseptert som en del av gruppen. Å spise samme type mat symboliserer likhet og 

fellesskap, og det var avgjørende at jeg takket ja til den maten jeg ble tilbudt første gang 

jeg besøkte kjøkkenet. Riktignok ble jeg testet ved at de tilbød meg både annen- og 

tredjegangs påfyll, og jeg følte at jeg var nødt til å ta i mot for ikke å fornærme. Da jeg 

med tiden ikke lenger ble regnet som en spesiell gjest, siden jeg kom hver dag og deltok i 

matlagingen, torde jeg en dag å takke nei til påfyll for tredje gang. Dette syntes de var 
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utrolig morsomt. Ignacia, som serverte maten den dagen, spøkte med at det jeg egentlig 

sa til henne var ”Jeg er ikke så grådig som deg!”9. 

  I begynnelsen måtte jeg be om lov til å få delta på de lokale allmøtene som 

felleskjøkkenet holdt for kvinnene i nabolaget. Jeg måtte selv ta initiativ til å spørre når 

det skulle være møter og følte at jeg maste litt. Etter hvert snudde rollene seg og de 

fortalte meg alltid om møtene de skulle ha og ba meg komme. Hvis jeg ikke dukket opp, 

lurte de på hvorfor jeg ikke hadde vært der. De stolte til slutt så mye på meg at jeg flere 

ganger fikk ansvaret for å ta imot betaling for maten i felleskjøkkenet, telle penger og 

skrive opp daglige budsjetter med utgifter og inntekter.  

 Jeg begynte tidlig å gjøre det klart at jeg ønsket å leie et rom i bydelen, men 

kvinnene forstod ikke hvorfor jeg ville det, siden jeg allerede hadde et sted å bo som lå i 

en “bedre“ bydel. Jeg forklarte at det var en lang vei å reise hver dag, og det var litt 

skummelt å gå ned til hovedveien sent på kvelden for å ta buss eller taxi. Jeg visste at 

flere av kvinnene leide ut rom, som regel til enslige menn eller unge par, enten 

nyetablerte eller nylig ankommet fra landsbygda. At unge, ugifte og barnløse kvinner 

bodde alene var derimot ikke vanlig. Spesielt rart var det at en europeisk gringa som meg 

skulle ha noe ønske om å bo hos dem. De trodde nok at deres rom, uten innlagt vann og 

ofte med jordgulv, ikke ville være bra nok for meg. Etter mye fram og tilbake, ble jeg til 

slutt tilbudt et rom hos Olinda, som deltok aktivt i felleskjøkkenet. Kvinnene der mente at 

hvis jeg først skulle bo i bydelen, ville jeg være tryggere hos venner i stedet for noen 

ukjente som kunne utnytte meg. Slik gikk det til at jeg fikk være en av Olindas fem 

leietakere. Mine naboer var to unge par med små barn, en ungkar og en alenemor. 

Rommet var kaldt og rått, men det hadde murgulv og en lyspære, og jeg kjøpte en primus 

til å varme vann på. Endelig bodde jeg midt i blant mine informanter, samtidig som jeg 

hadde muligheten til privatliv inne på rommet. Der kunne jeg skrive i dagboken, bare 

forstyrret av nysgjerrige høner og småbarn. Vannposten ute i bakgården ble et naturlig 

møtepunkt der jeg ble kjent med naboene og kunne dele erfaringer med dem.  

Selv om jeg selvfølgelig aldri ble “en av dem“, kunne jeg gjennom deltakende 

observasjon til en viss grad lære å leve som mine informanter. For å klare dette, må man 

internalisere mye kunnskap som informantene selv har lært og internalisert, slik at man 

                                                 
9 Quechua: Mana qan hina rakhrapuchu kani! 
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blir i stand til å se hvordan de oppfatter verden. Slik lærer man det som er for selvfølgelig 

til å snakke om, det som er forankret i praksis og materiell erfaring (Bloch 1992).  

I følge Powdermaker må en antropolog, som alle personer, gå inn og ut av roller. 

Antropologer må i tillegg kunne gå inn og ut av samfunn. Spesielt i hierarkiske 

situasjoner er psykologisk mobilitet viktig for å kunne bevege seg mellom ulike nivåer i 

maktstrukturen. Når man identifiserer seg med de svakeste i samfunnet er det vanskelig å 

få god kontakt med de på toppen av det sosiale og politiske hierarkiet (Powdermaker 

1966). Når jeg ble med felleskjøkkenets styremedlemmer på møter med den statlige 

institusjonen PRONAA, fikk jeg se disse møtene fra deltakernes ståsted. Dette syntes jeg 

var verdifullt. I etterkant har jeg tenkt på at jeg kanskje heller burde tatt kontakt med de 

ansatte hos PRONAA først og presentert mitt prosjekt for dem. Deretter kunne jeg ha 

intervjuet dem om deres synspunkt på PRONAAs arbeid og om deres relasjon til 

kvinnene som deltar. Dette hadde imidlertid krevd et helt annet utgangspunkt for 

feltarbeidet, og det hadde også blitt en helt annen oppgave å skrive. Det var også en fare 

for at kvinnene i bydelen ikke hadde hatt samme tillit til meg hvis de hadde oppfattet det 

slik at jeg var venner med byråkratene i PRONAA. Derfor er denne oppgaven ikke blitt 

en balansert beskrivelse av relasjonene mellom statlige representanter og fattige kvinner. 

Tvert imot beskriver jeg verden slik den ser ut fra kvinnenes ståsted, og deres relasjoner 

til staten analyseres fra kvinnenes perspektiv 

Jeg fikk en del data om folk i middelklassen, og om deres holdninger til indianere 

og fattige, gjennom besøk hos venner jeg fikk de første ukene. Helt i begynnelsen bodde 

jeg hos et ektepar som begge jobbet i kommunen. De hadde boende hos seg ei fjortenårig 

jente som var hushjelp og barnepike. Selv om jeg aldri tenkte på dette som en del av 

feltarbeidet, fikk jeg her innsikt i hvordan middelklassen lever og tenker. Å se hvordan ei 

ung jente fra landsbygda jobbet og ble behandlet i byen, gjorde at jeg forstod hvordan 

livene til mine informanter hadde vært da de var unge. 
 

Etiske betraktninger 

Når man studerer mennesker er det alltid etiske vurderinger å ta hensyn til i relasjonen 

mellom forsker og informant. Det mest grunnleggende er, i følge Engelstad (1998), å 

unngå fysisk, psykisk og sosial skade og ubehag, og å respektere personers autonomi og 
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privatliv. For å beskytte privatlivet til mine informanter, har jeg i denne oppgaven 

anonymisert alle personnavn, i tillegg til navnet på bydelen. Respekt for personlig 

autonomi omfatter et krav om fritt og informert samtykke, det vil si at informantene på 

egne premisser gir sin tillatelse til å bli forsket på. Kravet om samtykke blir vanskelig å 

oppfylle på et offentlig sted, for eksempel observasjon av gatelivet i bydelen, allmøtene 

for bydelsforeningen eller andre offentlige arrangementer. Det er heller ikke nødvendig 

siden aktørene er klar over at de handler i et offentlig rom. Dette endrer seg imidlertid når 

man blir invitert inn i private hjem (Engelstad 1998). 

I deltakende observasjon vil kravet om fritt og informert samtykke alltid være et 

potensielt problem, siden informantene etter hvert glemmer hvem du er og hvorfor du er 

der. De kan dermed komme til å gi deg konfidensiell informasjon som kun var ment som 

betroelser til en venn, ikke for å bli publisert i en hovedoppgave. Kravet om fritt og 

informert samtykke kan også bli et problem hvis informantene ikke har mulighet til å 

forstå rekkevidden av hva et antropologisk studium og skriving av en hovedoppgave 

innebærer. Helt fra begynnelsen av feltarbeidet sa jeg klart i fra til beboerne i bydelen at 

jeg var en student i sosialantropologi, og at jeg skulle skrive en oppgave om hvordan folk 

levde og organiserte seg i fattige bydeler. Jeg visste at det sannsynligvis var få som 

forstod hva sosialantropologi var og hva det innebar å skrive en hovedoppgave, så jeg 

prøvde å forklare det på best mulig måte. Jeg gjorde mitt beste for at alle som hadde med 

meg å gjøre skulle forstå hva jeg drev med, men jeg kan aldri være sikker på at alle 

forstod fullt ut hva mitt prosjekt gikk ut på. I begynnelsen var alle naturlig nok 

nysgjerrige på hva jeg drev med og lurte på hvorfor jeg tilbrakte så mye tid på 

felleskjøkkenet, men etter hvert ble jeg en naturlig del av hverdagens bydelsbilde, og folk 

tok det for gitt at jeg var der. 

Da bydelslederen Violeta introduserte meg for kvinnene i øvre del, kom hun med 

noen uttalelser om meg, eller på vegne av meg, som først gjorde meg sjokkert og irritert, 

og som også satte meg i et etisk dilemma. Da jeg ble kjent med Violeta før møtet hadde 

jeg fortalt jeg henne om prosjektet mitt og stilt henne spørsmål om bydelen. Da hadde 

hun ymtet litt om mulighetene for å få økonomisk støtte til bydelen fra Norge. Med et 

oppriktig ønske om å hjelpe, fortalte jeg at det fantes organisasjoner som støttet 

bistandsprosjekter, men at det ikke er lett å få innvilget en søknad. Da hun presenterte 
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meg for kvinnene og forklarte hvem jeg var, sa hun at jeg kom fra Norge og at jeg kunne 

skaffe penger til prosjekter i bydelen, og at de derfor måtte ta vel imot meg. Dette var 

ikke avtalt på forhånd. Da jeg fikk ordet for å presentere meg selv, forklarte jeg at jeg var 

student og at jeg ville skrive en oppgave om bydelen og kvinnenes situasjon, og at jeg 

ikke kunne love dem penger, selv om jeg selvfølgelig ville prøve å hjelpe dem i den grad 

jeg kunne. Jeg tok dette opp med Violeta etterpå, og sa at jeg ikke likte å love penger uten 

å være sikker på om jeg kunne skaffe dem. Hun sa at kvinnene ville behandle meg bedre 

hvis de trodde at de fikk noe igjen for det. Dette avslørte Violetas holdning overfor de 

fattige kvinnene; hun så på dem som passive, pragmatiske ofre som går dit det er noe å 

få. Jeg ville ikke falle for fristelsen å love noe jeg ikke var sikker på at jeg kunne 

oppfylle, noe som ville satt meg i samme kategori som politikere. Disse kvinnene har 

opplevd nok av brutte løfter i sine liv. Å komme med falske løfter kan føre til skade i 

form av brutte forhåpninger. 

 Man bør, som Bourgois (1995) skriver, reflektere over de politiske implikasjonene 

i å studere fattige mennesker. Alt man skriver kan brukes mot dem og sette dem i et 

dårlig lys, spesielt i forhold til individualistiske blame the victim - teorier. Det fins også i 

Peru en oppfatning om at de fattige selv har skyld i sine problemer, på grunn av latskap, 

uvitenhet og drikking. Jeg håper at denne oppgaven vil gi et annet inntrykk, selv om jeg 

ikke har kontroll over hvordan mine data kan bli tolket av leserne. Alt jeg skriver i denne 

oppgaven har jeg forsøkt å gjøre så virkelighetsnært som mulig. 
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Oppgavens struktur: presentasjon av kapitlene 

I neste kapittel vil jeg presentere den sosiale og historiske konteksten for feltet ved å 

drøfte forholdet mellom klasse, etnisitet og kjønn i Peru, med fokus på fattigdom, makt 

og diskriminering. Jeg vil skrive om utviklingen av byen Cusco, og spesielt gå inn på 

migrasjon. Oppbyggingen av nye bydeler (pueblos jóvenes) presenteres i forhold til 

folkelig deltakelse og statlig intervensjon. I andre del av kapittelet beskriver jeg den nære 

konteksten rundt informantene; oppbyggingen og organiseringen av Nueva Llaqta, og de 

nåværende sosiale og økonomiske forhold i bydelen. I kapittel tre tar jeg for meg 

husholdet som utgangspunkt for analyse av arbeid og kjønnsroller, der komplementaritet 

og machismo bidrar til å skape en kompleks virkelighet. Arbeidsløsheten skaper 

problemer både innad i husholdet og ute i uformell sektor. Kvinner har i siste instans 

ansvaret for husholdets levedyktighet, og sliter med en dobbel arbeidsbyrde. I kapittel fire 

beskriver jeg hvordan uformelle sosiale nettverk og gjensidig utveksling av gaver og 

arbeidskraft bidrar til å få husholdene til å overleve økonomisk. Jeg ser på betydningen 

av resiprositet og meningen det gir i hverdagen. Med utgangspunkt i mat analyserer jeg 

sosial og etnisk klassifisering, fellesskap og tilhørighet. Kapittel fem handler om hvordan 

kvinnene i bydelen organiserer seg kollektivt for å overleve. Felleskjøkkenet utgjør en 

viktig del av livet i bydelen. Det er spesielt viktig for kvinnene fordi det gir dem mulighet 

til å gi barna middag hver dag, det frigjør tid som brukes på inntektsgenererende 

aktiviteter, og det åpner for sosialisering med andre kvinner. Relasjonen til den statlige 

institusjonen PRONAA, som gir matvarer til kjøkkenet, er problematisk på grunn av et 

asymmetrisk maktforhold. Dette får uttrykk i en stadig kamp mellom staten og grasrota 

om kontroll. Kapittel seks tar utgangspunkt i regjeringens sysselsettingsprogram. 

Kvinnene organiserer seg i en ny Kvinnekomité med håp å få støtte til et strikkeverksted. 

Kapittelet tar for seg kvinnenes organisering, engasjement og agency på grasrota, og 

deres forhold til politikernes brutte løfter. Diskurser om kjønn og reproduksjon av 

hegemoni analyseres med fokus på grenser, interface og forhandling om makt. 

Konklusjonen i kapittel sju vektlegger kvinnenes handlingsrom og deres muligheter til å 

skape endring og komme seg fram i livet. 
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2. Nueva Llaqta – En pueblo joven i Cusco 
 

 

Her i bydelen er vi alle fattige. De rike bor i sentrum. Her er vi på landet, her bor det 
mest campesinos. 

(Aida, beboer i Nueva Llaqtas øvre del) 
 

Byen Cusco ligger på 3400 meters høyde i en dal i Andesfjellene sør i Peru. Dette er den 

eldste levende byen i Latin-Amerika. I byens historiske sentrum blir man imponert over 

synet av murene og ruinene fra inkaenes tid. Tusener av turister strømmer til hvert år for 

å ta bilder av arkitektur og jenter i fargerike folkedrakter, som stiller seg opp til 

fotografering for en dollar. Disse jentene representerer den fattige befolkningen i det 

peruanske høylandet som har rømt fra harde kår på landsbygda til nye muligheter i byen. 

Cusco er omgitt av fjell, som i andinsk tradisjon blir regnet for hellige. Det som 

gjør inntrykk i dag, er alle husene som kryper oppover de bratte fjellsidene. I løpet av de 

siste tiårene har byen vokst i utstrekning. Fattige migranter fra landsbygda har bosatt seg 

på områdene som fram til 1970-tallet tilhørte haciendaer (storgods). Migrantene har selv 

bygget opp nye bydeler som kalles pueblos jóvenes (unge landsbyer) eller asentamientos 

humanos (menneskelige bosettinger). I dag har byen rundt 300 000 innbyggere.  

Jeg vil i dette kapittelet diskutere klasse, etnisitet og kjønn i Peru, før jeg ser 

nærmere på byens historiske utvikling. Spesielt skal jeg ta for meg den nyere historien 

om hvordan migrasjon og fattigdom har vært taklet av politikerne, og om statlig 

intervensjon i fattige bydeler. Deretter vil jeg gå inn på sosiale og økonomiske forhold i 

Nueva Llaqta, og beskrive hvordan beboerne selv har bygget opp sin bydel, og hvordan 

de organiserer seg for å takle en vanskelig hverdag. 
 

Klasse, etnisitet og kjønn i Peru 
Innsikt i Perus fattigdom, ulikhet og maktforhold er nødvendig for å gi en historisk og 

sosial bakgrunn for resten av oppgaven, samt gi en bedre forståelse av hovedpersonenes 

sosiale situasjon, tanker og handlinger. Hvordan kvinnene oppfatter seg selv i forhold til 

andre, og hvordan de oppfatter andre i forhold til sosiale klassifiseringer, er avgjørende 

for måten de handler på i møte med andre mennesker og for hvilke valg de tar i livet på 

vegne av seg selv, familien og fellesskapet. Klassifisering av mennesker har sammenheng 
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med geografiske, økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle faktorer, spesielt i Peru 

hvor klasse og etnisitet henger nøye sammen. Maktaspektet er også viktig her, siden 

måten en person klassifiserer en annen på kan vise om en relasjon er basert på likhet eller 

ulikhet. Dette vil igjen være bestemmende for samhandlingen i relasjonen. 

I 2001 levde 54,8 prosent av den peruanske befolkningen i fattigdom. I urbane 

områder var det 42 prosent fattigdom, mens det på landsbygda var 78,4 prosent. 24,4 

prosent av innbyggerne ble regnet som ekstremt fattige; 9,9 prosent i urbane strøk og 51,3 

prosent på landsbygda (INEI 2001). Strukturtilpasningsprogrammene som landet har vært 

underlagt siden 1980, har ført til en sterk forverring av fattigdommen. Økonomiske 

kriser, stor utenlandsgjeld, inflasjon, korrupsjon og geriljakrig preget hele 80-tallet. 

President Belaunde (1980-85) innførte kutt i offentlig sektor, styrking av privat sektor, og 

flere utenlandske investeringer, mens Alan Garcia (1985-90) gikk inn for større statlig 

kontroll over økonomien. Krigen mellom geriljaen Lysende Sti og de militære styrker 

førte til en tilstand av terror på landsbygda, der frykten for massakrer gjorde at tusener 

flyktet til byene. Fujimori ble valgt i 1990, men styrte landet diktatorisk fra 1992 til 2000. 

Han ga økte midler til hæren som til slutt knuste geriljaopprøret. Fujimori-regimets 

nyliberale politikk gikk ut på devaluering, dollarisering og privatisering (Contreras og 

Cueto 2000). Dette førte til en forverring av fattigdommen. I 1990 kom det såkalte 

“Fujishock“ da prisene på mat, vann, strøm, bensin og andre livsviktige varer økte med 

flere tusen prosent, lønningene ble halvert og arbeidsløsheten oversteg 80 prosent (Hays-

Mitchell 2002). Dagens president Toledo ble valgt i 2001 etter store løfter om slutt på 

privatisering, høyere lønninger og flere arbeidsplasser. Allikevel fortsetter den nyliberale 

økonomiske politikken å dominere. Den ekstreme fattigdommen i landet har ikke blitt 

mindre, og situasjonen er fremdeles verst i høylandet og i de fattige bydelene. 

Flertallet av de som rammes av fattigdom og vold i Peru er kvinner og barn 

(Hays-Mitchell 2002). Fattige kvinner opplever diskriminering ikke bare på grunn av 

klasse og etnisitet, men også på grunn av kjønn. De opplever å ikke bli tatt på alvor, 

verken av storsamfunnet eller av sine menn. Kvinners lønnsinntekt er 25 prosent lavere 

enn den lønnen menn mottar for likt arbeid. 80 prosent av kvinnene i landet regnes ikke 

med i den økonomiske aktive befolkningen og har ingen krav på offentlig sosialhjelp. 41 

prosent av alle kvinner har blitt utsatt for familievold (La Republica, 14.06.04).  
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Peru kan deles inn i tre geografiske og klimatiske soner; kyst, fjell og regnskog 

(costa, sierra og selva). Som i de fleste andre latinamerikanske land, er Perus 

administrative struktur hierarkisk og sentralisert, og alle avgjørelser tas i hovedstaden 

Lima, som ligger på kysten. Landet hadde 26,7 millioner innbyggere og en 

urbaniseringsgrad på 72,2 i 2002. Nesten en tredjedel av landets befolkning bor i Lima 

(INEI 2004), og omtrent halvparten av Limas innbyggerne bor i fattige bydeler rundt 

byen. Grunnen til den store migrasjonen fra fjellene til kysten, og spesielt til byene, er at 

den økonomiske utviklingen her ligger langt foran resten av landet. 

De tre geografiske sonene er ikke bare differensiert demografisk og økonomisk, 

men også sosialt og etnisk. Urbefolkningen i Peru omfatter rundt halvparten av landets 

befolkning, og de fleste av dem snakker quechua, som er den største innfødte 

språkgruppen i Sør-Amerika (Skar 1994:23-24). Den største konsentrasjonen av 

urbefolkning befinner seg i det sørlige Andes, det såkalt mancha india, ”den indianske 

flekken”, som består av Cusco og fire andre fylker (departamentos). Dette er økonomisk 

sett den mest underutviklede delen av landet (van den Berghe og Primov 1977:26). 

Diskriminerende holdninger og praksiser blander sammen økonomiske, sosiale, 

etniske og historiske forhold. Ideen om lo andino, “det andinske“, som en egen verden, 

en sosial og kulturell enhet atskilt fra resten av Peru, har spilt og spiller fortsatt en viktig 

rolle i landets sosiale hukommelse og politiske diskurs. Kystbefolkningen har tradisjonelt 

sett på den andinske kulturen som et hinder for modernisering, økonomisk utvikling og 

nasjonal integrasjon. Dette synet har ført til sterke fordommer mot høylandsbefolkningen 

og migranter i byene, og har blitt brukt som ideologiske midler for å bortforklare 

fattigdommen og de sosiale ulikhetene i Peru. La sierra har blitt sett på som indiansk og 

tilbakestående, mens kysten har blitt assosiert med modernitet, utvikling og europeisk 

tilknytning (van den Berghe og Primov 1977; Paerregaard 1997; de la Cadena 2000). 

Kystbefolkningen kalles costeños, og deres verden er criollo. Dette begrepet ble i 

kolonitiden brukt om etterkommere av spanjoler i Latin-Amerika, men i dagens Peru 

brukes det om kystens mestiskultur. Costeños blir gjerne framstilt som urbane, moderne 

og smarte. Høylandsbefolkningen kalles serranos, og blir stigmatisert som cholos: et 

populært begrep for å indikere en persons mindreverdighet og som spesielt brukes om 

indianere eller bønder i byen. Indianske bønder stereotypiseres som trege, ødelagt av 
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utbytting, alkohol og kokablader. Disse holdningene finner man ikke bare på kysten, men 

også blant mestiser i høylandet, som ser ned på indianerne samtidig som de har et 

mindreverdighetskompleks overfor folk fra Lima (van den Berghe og Primov 1977). 

Marisol de la Cadena, som har skrevet om rase- og kulturpolitikk i Cusco, mener 

at selv om diskriminering basert på ”rase” og hudfarge ikke lenger er legitimt, fortsetter 

rasismen i andre skjulte former, som regel basert på kultur og utdanning. Det er allment 

akseptert at forskjeller i utdanning og kultur legitimerer sosiale hierarkier, der hvithet blir 

sett på som det høyeste, og det indianske som det laveste. Å være hvit trenger ikke å ha 

noe med hudfarge å gjøre; ”sosial hvithet” er noe som kan oppnås gjennom utdanning, og 

mestiser i middel- og overklasse gjør alt for å bli regnet som hvite (de la Cadena 2000). 

Selv om van den Berghe og Primov holder fenomenene klasse og etnisitet fra 

hverandre analytisk, ser de en empirisk sammenheng i det de hevder at ulike etniske 

grupper i Andes overlapper med ulikhet i velstand og makt. De poengterer at fire 

århundrer med kulturell kontakt, misjonering og språklig sammenblanding har 

utydeliggjort de kulturelle forskjellene mellom spanske og innfødte tradisjoner, samt de 

sosiale grensene mellom etniske grupper. Sosial ulikhet, økonomisk utbytting og politisk 

dominans determinerer den grunnleggende strukturen i relasjonene mellom etniske 

grupper (van den Berghe og Primov 1977). 

Van den Berghe og Primov hevder at den etniske situasjonen i Peru best kan 

beskrives som et kontinuum, med indianer i den ene enden og mestis i den andre. 

 Begrepet mestis (mestizo) ble i kolonitiden brukt om personer av blandet spansk og 

indiansk herkomst og deres etterkommere. I dag brukes begrepet om personer med 

spansk som hovedspråk, som identifiserer seg med spansk kultur, og som skiller seg fra 

det indianske. Mestiseliten i byene refereres også til som “hvite“ (blancos) eller “rike“ 

(ricos), eller andre termer med klassekonnotasjoner. Urbefolkningen i Peru blir referert til 

som indios, indígenas eller campesinos. Indio, som betyr indianer, er et negativt ladet og 

stigmatiserende begrep og brukes ofte som skjellsord. Indígena er et politisk nøytralt 

begrep, og var tidligere offisielt foretrukket. Velasco-regimet (1968-1973) erstattet det 

etniske begrepet indígenas i offisiell språkbruk med klassebegrepet campesinos, som kan 

oversettes med ”småbønder” eller ”peasants”. Den quechuatalende urbefolkningen kaller 

seg selv naturlig nok for runa, som betyr ”menneske” (van den Berghe og Primov 1977). 
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I følge Sarah Lund Skar (1994) er det å være mestis eller indianer i det andinske 

høylandet er en indikasjon på levemåte. Mestiser identifiserer seg med den spanske 

kulturen gjennom klesdrakt, språk, matvaner, bolig, utdanning og ”profesjonelle” yrker. 

Mesteparten av mestisbefolkningen, som har den politiske og økonomiske makten, bor i 

byer i dalene, hvor de regionale myndighetene, skoler og kirker befinner seg. Indianerne 

lever som oftest i perifere landsbyer høyere oppe i fjellene, der husene ligger spredt på de 

dyrkede fjellskråningene (Skar 1994). På 1920-tallet var den dominerende intellektuelle 

og politiske definisjonen av indianere at de var analfabeter som drev med jordbruk i 

høylandet og som bodde i ayllus10, der jorda var eid i fellesskap. Los indigenistas11 

mente at siden indianerne hørte til på landsbygda, ble de korrumpert av livet i byen hvis 

de migrerte. Følgen av en slik forenkling var at indianere som lærte å lese og skrive, 

automatisk ble regnet som mestiser (de la Cadena 2000). 

Ideen om indanske småbønder i Andes som lever og dør i samme lille isolerte 

landsby er en myte. I realiteten er folk i Andes alltid på reise og flyttefot; de fleste med 

jordbruksprodukter, dyr eller andre varer i bagasjen for å selge, bytte eller gi bort i gaver 

(Weismantel 2001). Reisingen mellom by og land kroppsliggjøres i la chola, den typiske 

markedskvinnen som representerer den feminine versjonen av el cholo; bonde i byen og 

en mellomkategori mellom indianer og mestis. Ideen om la chola har blitt romantisert og 

gitt opphav til poesi, myter og fantasier. Den typiske chola har blitt stereotypisert som 

den yppige markedskvinnen med lange fletter og fargerike skjørt, sjal og hatt, som 

forfører menn. Dette bildet gir assosiasjoner til en ukontrollerbar kvinnelig seksualitet, 

som fører til at de blir målskive for seksualiserte vitser og mannlig aggresjon. Men den 

dominerende oppfatningen av la chola er imidlertid som en vulgær kvinne som står for 

urenhet, degenerering og ødeleggelse (de la Cadena 2000; Weismantel 2001).  

Cholo er en ambivalent kategori, en uklar mellomposisjon, som ofte betegner en 

person som ikke er det han utgir seg for å være, altså en som prøver å framstå med en 

høyere sosial status enn det han “egentlig“ har, for eksempel en indianer som ønsker å bli 

urban mestis. Betydningen av ordet varierer med hvem som snakker, men det brukes som 

regel for å understreke sosial mindreverdighet hos den omtalte personen, og er derfor like 
                                                 
10 Ayllu: (quechua) familie, slektsgruppe og/eller landsby 
11 Indigenistas: intellektuelle i Cusco på 1920-tallet. Tilhengere av indigenismo-ideologien som glorifiserte 
de prekolombinske kulturene, spesielt inkaene. Mente at indianerne hadde vært en stor rase, men at de nå 
var degenerert av undertrykking og at eneste redning var å gjenvinne deres opprinnelige kulturelle renhet.  
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stigmatiserende som ordet indio. Når mestiser snakker om cholas og cholos mener de 

gjerne markedskvinner og deres menn; ”urbane indianere” uten gode manerer, som 

snakker mer quechua enn spansk, noe som impliserer mislykkethet (de la Cadena 2000). 

Som vi ser er etnisk tilhørighet uløselig knyttet til klasse, yrke og levemåte. 

Etniske merkelapper kan likevel skifte avhengig av sosiale relasjoner, kontekster og 

situasjoner. Det er i dag bred enighet om at etnisk klassifisering i Peru ikke bare er 

kulturelt og sosialt betinget, men også kontekstuelt og relasjonelt. Det finnes ingen 

enighet om definisjonene av etniske kategorier og sosiale klasser. Selv om språk, klær, 

matvaner, bolig, religion, utdanning og yrke kan gi indikasjoner på etnisk tilhørighet, er 

ikke etnisitet noe essensielt, men snarere en tilskrivelse som kan variere med sosiale 

relasjoner og maktforhold. Økonomisk og politisk utvikling, migrasjon og sosial 

mobilitet sees som viktig i endringen av etniske relasjoner og utvisking av etniske 

skillelinjer (van den Berghe 1977; Skar 1994; Paerregaard 1997; de la Cadena 2000). 

Cholo12 er et relativt begrep som kan brukes både om indianere og om mestiser 

fra arbeiderklassen, eller til og med fra middelklassen, avhengig av den sosiale 

posisjonen til den som snakker (van den Berghe og Primov 1977). En person fra 

overklassen, som ser på seg selv som hvit, kan kalle en person med 

middelklassetilhørighet for cholo for å degradere ham. Personen fra middelklassen kan i 

sin tur si cholo til en fra arbeideklassen, som står en trinn nedenfor på den sosiale stigen. 

Arbeideren kan deretter skjelle ut en fattig bonde for å være cholo.  

Kategorien mestizo kan også bety ulike ting avhengig av hvem som bruker ordet. 

Utdannede personer fra middel- og overklassen i Cusco kan, i følge de la Cadena (2000), 

kalle seg selv mestiser i betydningen ”etterkommere av spanjoler og indianere”, mens de 

sosialt sett regnes for å være hvite, siden de er utdannet og anstendige. Fra 1920-tallet har 

”anstendighet” (decencia) vært en viktig sosial norm i Cusco, og det ble skilt mellom 

”anstendige folk” (gente decente) og ”vanlige folk” (gente del pueblo). Opprinnelig ble 

anstendighet assosiert med en ”medfødt høy moralitet”, men en etter hvert mer liberal 

holdning førte til en ide om at anstendighet kunne læres. Anstendighet har ikke noe med 

penger og rikdom å gjøre, snarere med utdanning, kultur og dannelse. Personer som 

oppnådde økonomisk suksess og rikdom, fikk ingen plass i eliten dersom de hadde tjent 

                                                 
12 Cholo og chola kan også brukes mellom venner og kjærester, da med kameratslige og intime undertoner. 
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pengene i uanstendige, umoralske og urene yrker og aktiviteter, som for eksempel 

markedssalg. Cusqueños13 fra arbeiderklassen gir imidlertid mestisbegrepet en annen 

mening; de bruker mestizo for å identifisere personer med skolegang og økonomisk 

suksess som deler andinske kulturelle praksiser, men som ikke vil assosieres med 

indianskhet. De setter ikke likhetstegn mellom den andinske urbefolkningens kultur og ” 

det å være indianer”. Ordet ”indianer” assosieres med å være mindreverdig og miserabel, 

fordi ordet bærer med seg stigma fra kolonitidens undertrykking. ”Indianskhet” blir sett 

på som en sosial tilstand for personer som ikke har lykkes med å forbedre seg gjennom 

utdanning. De som kaller seg mestizos kan altså være stolte av sin opprinnelse på 

landsbygda og sin andinske kulturelle arv, men tar avstand fra å bli kalt indianere siden 

de har oppnådd en urban livsstil og utdanning (de la Cadena 2000). 

Indianske kvinner i byen kan bli kalt mestizas, cholas eller indias, avhengig av 

yrke, klesdrakt, situasjon og relasjon til personen som snakker. De kan se på seg selv som 

mestizas, men samtidig si at de er indígenas siden de holder på tradisjonell andinsk tro og 

skikk. Disse kvinnene kan også kalles mestizas campesinas, for å skille dem fra 

mestisene i over- og middelklassen. Likevel vil de avvise at de er indias eller cholas på 

grunn av de negative konnotasjonene (underlegen, mindreverdig, lidende, skitten, 

analfabet) som disse ordene fører med seg. Mestizas er innfødte kvinner med suksess; de 

er kjent for å tjene bra, kunne lese og skrive og snakke spansk, men samtidig 

vedlikeholder de tradisjonell andinsk kultur. I følge deres egne definisjoner er mestizas 

kvinner som bor i byen, men som på grunn av handelsaktiviteter, stadig pendler mellom 

byen og landsbygda. De er mest urbane, men også rurale (de la Cadena 2000).  

Mine informanter refererer til seg selv som campesinas, et klassebegrep med 

sterke etniske konnotasjoner fordi det erstatter indígena (urfolk) og india (indianer). 

Grunnen til denne selvtilskrevne identiteten er at de kommer fra landsbygda, beholder 

kontakten med hjemstedet og at de bor i en fattig bydel der de opprettholder mange 

landsens skikker, slik som husdyrhold. Likevel tiltaler de hverandre som señoras, noe 

som inngir respekt og impliserer en høyere sosial posisjon enn indianere, og de går med 

mestisklær (ropa de mestiza), som mestis-skjørt og hatt. I sammenheng med den 

kollektive deltakelsen i felleskjøkkenet og melkeglasskomiteen, kaller de seg for madres 

                                                 
13 Cusqueños: spansk betegnelse på folk som er født i eller bor i Cusco 
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(mødre) og mamás (mammaer), som viser deres rolle i forhold til kjønn og oppgaver i 

husholdet. Kvinnene refererer dessuten ofte til seg selv som fattige (pobres), og spesielt 

blir det kollektive klassefellesskapet vektlagt; ”vi de fattige” (nosotros los pobres). De 

distanserer seg fra folk i de øvre sosiale klassene, som blir kalt ”de rike” (los ricos), eller 

los profesionales, los ingenieros og los doctores, som betyr folk med høyere utdanning 

og som impliserer ”sosial hvithet”. Av representanter fra det offentlige blir mine 

informanter noen ganger kalt señoras, som er en høflig form for tiltale, eller mamitas og 

mamacitas, “små mødre“, en tiltaleform som impliserer indianskhet og en paternalistisk 

holdning. Å bli kalt cholas eller indias er noe de opplever som en sterk fornærmelse. Som 

vi ser, overlapper klasse, etnisitet og kjønn hverandre i grunnlaget for identitet og 

klassifisering, noe som gjenspeiles i kvinnenes livsverden og i sosiale grenser. 

 

Fra Qosqo i Tawantinsuyo til Cusco i republikken Peru 
Byen Cusco, som heter Qosqo på quechua, var hovedstaden i Inkariket Tawantinsuyo14. 

Den peruanske historikeren José Tamayo Herrera hevder at den spanske grunnleggingen 

av byen i 1534 kun var en formell måte å vise spanjolenes dominans over en by som 

allerede hadde eksistert i flere tusen år (Tamayo 1992:197). På 1200-tallet begynte 

inkaenes kongedømme i Qosqo å utvikle seg til det som ble et mektig imperium med 

navnet Tawantinsuyo. På 1400-tallet ekspanderte riket kraftig ved å underlegge seg andre 

etniske grupper og kongedømmer, og på sitt største strakte det seg fra dagens Colombia i 

nord til Chile i sør. Qosqo var rikets midtpunkt og ble et mektig urbant senter. Herfra 

gikk det veier ut til rikets fire hjørner. All makt var samlet i Inkaen, som etter hvert fikk 

overnaturlige dimensjoner idet han ble regnet som solgudens sønn. Den sosiale 

lagdelingen var streng. Den privilegerte adelen holdt til i Qosqo, og den vanlige 

befolkningen bodde på landsbygda. Alle undersåttene måtte bidra med tributter til staten i 

form av arbeidsinnsats (mit’a) og jordbruksprodukter, som senere ble redistribuert for å 

sikre allianser eller gi til befolkningen i uår (Tamayo 1992). 

Den blodige spanske erobringen av Latin Amerika og utryddelsen av innfødte 

folkegrupper, er et kjent og grusomt kapittel i verdenshistorien. Conquistadorene kom til 
                                                 
14 Tawantinsuyo (quechua): navn på inkariket, de fire verdenshjørners rike. Tawa = fire, suyo = hjørne, ntin 
= bindeord som betegner noe som danner en enhet, spesielt relasjoner i par, i dette tilfelle de fire 
himmelretningene eller fire regioner (Kaarhus 1988: 259, 261). 
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Cusco i 1533, der de med våpen i hånd tok makten. Resultatet ble et 300 år langt 

kolonivelde med plyndring, utbytting og undertrykkelse av urbefolkningsgruppene, som 

av spanjolene fikk samlebetegnelsen indianere (indios). Disse havnet nederst i samfunnet, 

uten noen personlige rettigheter, og millioner av indianere døde i sølvgruvene. Mit’a ble 

omgjort til et system for slavearbeid i gruver, tekstilfabrikker (obrajes) og storgods 

(haciendaer). Jorda, og folka som bodde på den, ble fordelt mellom koloniherrene i 

encomiendas, og indianerne ble livegne. I 1781 ledet den selverklærte inkaen Túpac 

Amaru II et opprør mot undertrykkingen i Cusco-regionen, det største av mange opprør 

på landsbygda. Dette ble brutalt slått ned. Etter frigjøringen fra Spania og overgangen til 

republikk i 1821, fortsatte undertrykkingen i Peru. Den urettferdige jordfordelingen ble 

det ikke gjort noe med før jordreformen i 1969 (van den Berghe og Primov 1977).  

Cusco var siden kolonitiden og fram til midten av 1900-tallet en by med en liten 

overklasse av ”hvite”, som kalte seg ”anstendige folk” (gente decente), mens en 

overveldende del av befolkningen var ”indianere”, som utgjorde de fleste av arbeiderne, 

håndverkerne og tjenerskapet. Mellomkategorien av mestiser var forholdsvis liten. En 

stor del av overklassen var godseiere (hacendados), med herskapshus både i byen og på 

sine storgods, hvor indianere som tilhørte godset jobbet. Relasjonen mellom landet og 

byen var tett, og helt fram til 1950 var sentrum omkranset av gårder (Kuon 1992). 

I 1950 ble Cusco rammet av et kraftig jordskjelv som ødela store deler av byen. 

De fleste av arbeiderne, som bodde trangt i bygningene i sentrum, stod dermed uten tak 

over hodet. Dette førte til opprettelsen av de første fattige bydelene i utkanten av byen. Få 

år senere (1955-57) fulgte en langvarig tørketid, som medførte at migrasjonen fra 

landsbygda til byen økte i omfang (Rénique 1991). Bybefolkningen i Cusco har økt 

kraftig i løpet av 1900-tallet. Ifølge Tamayo (1992:576) hadde byen 13 500 innbyggere i 

1903. Tall fra det peruanske statistikkbyrået INEI viser at i 1990 var det 256 391 

innbyggere i Cusco, mens det i 2000 var hele 304 152 innbyggere (INEI 2001). 

Den største industrien i Cusco er turismen. Dette har vært byens største 

“eksportvare“ siden 70-tallet (van den Berghe og Primov 1977). Turismen skaper arbeid 

både i hoteller og restauranter, reisebyråer, transport og i produksjon og salg av lokalt 

håndverk. Ifølge Tamayo (1992) er det handelsborgerskapet som er dominerende lokalt i 

Cusco. Dette deler den økonomiske makten med store selskap fra Lima og Arequipa, men 
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byen er primært et byråkratisk og administrativt senter, uten noen industri av betydning. 

Middelklassen består av folk med høyere yrkesutdannelse (profesionales), offentlig 

ansatte og små handelsfolk. Under disse gruppene på den sosiale rangstigen, kommer 

håndverkere og arbeiderklassen. Det store flertallet av befolkningen består imidlertid av 

fattige migranter som ofte livnærer seg av gatesalg (Tamayo 1992). 

Cusqueños15 selv pleier i dag å si at befolkningen i byen går fra middelklasse og nedover, 

fordi det ikke finnes noen liten styrtrik overklasse av store kapitalister og overlevninger 

fra oligarkiet, som i Lima. Mange eiere av hotell, restauranter og reisebyrå, er utlendinger 

eller limeños16. Bryggeriet, byens eneste fabrikk av noe størrelse, eies også av et selskap 

fra Lima. Luis, en av de få unge mennene i Nueva Llaqta med universitetsutdannelse, var 

blant de som fortalte meg dette. Han sa at ”bedriftseiere i Cusco innbiller seg bare at de 

tilhører overklassen. De møtes i rikmannsklubben Club Cusco sammen med velstående 

advokater og leger, der de lager seg en kjerne som står over resten av samfunnet”. 

 

Pueblos jóvenes: Utvikling med statlig og folkelig deltakelse 

Migrasjon fra land til by, og fra høyfjell til kyst, har foregått i Peru siden 1930-tallet, men 

ble først massiv på 70-tallet. Indianske småbønder rømte fra fattigdom og utbytting til 

byene, spesielt Lima og andre kystbyer, hvor det var flere muligheter og utsikter for et 

bedre liv. Ifølge Degregori (1994) består størstedelen av den peruanske befolkning av 

migranter eller barn av migranter. For migrantene er det nødvendig å tilkjempe seg et 

rom i byen, en kamp som innebærer å skaffe eller erobre en tomt, forsvare tomta og få 

eiendomsrett. Denne kampen fortsetter med krav om offentlige tjenester, i tillegg til 

kampen for arbeid og overlevelse. Det er også en politisk dimensjon i dette, nemlig at 

migrasjonen ble en kamp for retten til å reise fritt innen det nasjonale territorium og for å 

bo i byene. Tidligere, da oligarkiet dominerte landet, var det en romlig separasjon basert 

på ”rase” og klasse; indianerne hørte til på landsbygda og burde holde seg der, mens 

kysten og byene var for hvite og mestiser (Degregori 1994). 

Med migrasjonen fulgte også antropologene etter indianerne inn til byene. På 

1950-tallet gjorde den peruanske sosialantropologen Jose Matos Mar en studie i Ciudad 

                                                 
15 Cusqueños: spansk betegnelse på folk som er født i eller bor i Cusco 
16 Limeños: spansk betegnelse på folk som er født i eller bor i Lima 
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de Dios; Limas første barriada, en fattig bydel oppbygd av migranter. Fokuset var på 

positiv tilpasning og folkelig deltakelse, basert på andinske kulturelle verdier (Matos Mar 

1957; Sandoval 2000). Flere studier fortsatte denne trenden med å se på kulturell 

kontinuitet fra landsbygda og organisering i regionale klubber, men det var først med 

Teofilo Altamirano at fokuset skiftet fra kulturell til sosial tilpasning. Han så de regionale 

klubbene som essensielle for å takle urbane problemer som å finne arbeid, bolig og 

partner, i tillegg til å være baser for politisk organisering. Altamirano så imidlertid også 

betydningen av kulturell kontinuitet i forhold til hvordan tradisjonelle verdier ble 

gjenfortolket i byen, der slektskap, naboskap og solidaritet var med på å beskytte de 

fattige økonomisk og sosialt (Sandoval 2000). 

En bevisst statlig politikk rettet mot de fattige migrantenes bydeler ble 

gjennomført under Velascos styre (1968-1975). General Juan Velasco Alvarado kom til 

makten ved et statskupp etter et tiår med en rekke politiske kriser, samt jordokkupasjoner 

og geriljakamp på landsbygda. Hans regjering var et venstreorientert militært regime som 

gjennomførte flere reformer, blant annet den gjennomgripende jordreformen som gjorde 

slutt på makten til den tradisjonelle eliten av hacendados i høylandet (Collier 1978). 

Ifølge den peruanske historikeren Rénique (1991) var det imidlertid bare 35 prosent av 

landsbygdsbefolkningen i Cusco fylke som fikk et fordelaktig utbytte av jordreformen. 

Mangel på planlegging, teknisk støtte og opplæring var blant årsakene til at reformen i 

stor grad mislyktes (Rénique 1991). Dette førte til en økning i migrasjonen til byene.  

Regjeringen hadde også en urban politikk og opprettet ONDEPJOV17, et nasjonalt 

organ for å fremme utvikling i de fattige migrant-bydelene (barriadas), som fra da av ble 

kalt pueblos jóvenes. Intensjonen med det nye navnet, som direkte oversatt betyr ”unge 

landsbyer”, var å gi positive konnotasjoner til det nyskapende ved bydelene, til 

ungdommen blant innbyggerne der og deres ønske om å forbedre bydelsamfunnene. 

ONDEPJOV la vekt på hvordan befolkningen i pueblos jóvenes taklet problemene rundt 

de vanskelige levekårene. De mente at siden folk hadde oppnådd så mye på egen hånd, 

ville de få mye bedre resultater hvis lokale initiativer fikk støtte fra statlig hold. Det ble 

blant annet tilrettelagt for husbygging, eiendomsrettigheter og offentlige tjenester. 

Regjeringens interesse i pueblos jóvenes var også grunnet i et ønske om å bruke disse 
                                                 
17 ONDEPJOV: Organismo Nacional de Desarrollo de Pueblos Jóvenes; Nasjonalt organ for utvikling av 
fattige bydeler. 
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bydelene som baser for politisk støtte. Dette viste seg blant annet i populistiske tiltak som 

utdeling av brukte klær, kaker og andre gaver til de fattige innbyggerne. Velascos 

regjering ville riktignok ha en høy grad av politisk deltakelse i befolkningen, men de 

ønsket å kontrollere aktiviteten. De var kun interessert i deltakelse som støttet opp om 

regimets reformer. Regjeringen trengte derfor et ledd mellom staten og folket, og i 1971 

ble SINAMOS18 opprettet. SINAMOS skulle fremme folkelig deltakelse og arbeide for å 

øke befolkningens muligheter for å utvikle seg selv. SINAMOS fikk ansvaret for alle 

regjeringens programmer i pueblos jóvenes, som nå konsentrerte seg om utvikling, 

urbanisering og juridiske rettigheter. Bortsett fra interessen for å fremme selvhjelp, var en 

annen grunnleggende funksjon å kontrollere den politiske opposisjonen (Collier 1978).  

I Cuscos urbane områder konsentrerte SINAMOS sine krefter på å organisere den 

raskt voksende befolkningen i pueblos jóvenes. Beboerne organiserte seg selv i 

foreninger for å stå sammen mot jordeierne, bekjempe tomtespekulanter og kreve støtte 

til offentlige tjenester fra staten. Arbeidet til SINAMOS i pueblos jóvenes i Cusco startet 

med å gi støtte til byggingen av hygieniske anlegg og elektrisitet, gi juridisk og 

administrativ hjelp og fremme organisering. Et viktig mål var at beboerne selv i stor grad 

skulle delta i planleggingen av sin egen utvikling. SINAMOS hadde også en målsetning 

om å gi opplæring på grasrota for å skape bedrifter som kunne bidra til å løse problemene 

med arbeidsløshet. Dette prosjektet manglet imidlertid finansiell støtte og falt sammen. 

Pueblos jóvenes-foreningene godtok ikke alle statens planer uten videre, og det var flere 

demonstrasjoner som søkte å forsvare organisasjonenes autonomi (Rénique 1991). 

Da Velasco i 1975 ble kastet i et internt militært statskupp, og den høyreorienterte 

Morales fikk makten, mistet SINAMOS etter hvert all støtte. I følge Rénique var det i 

1977 ingenting igjen av den velasquistiske gløden, og los pueblos jóvenes i Cusco kastet 

seg inn i de anti-statlige demonstrasjonene som fant sted i byen. Likevel hadde perioden 

med SINAMOS satt spor i bevisstheten hos innbyggerne og blant annet ført til 

utviklingen av lederskap i de fattige bydelene (Rénique 1991).  
 

                                                 
18 SINAMOS: Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social; Nasjonalt system for støtte til sosiale 
bevegelser. 
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”Her er vi alle fattige”: Bydelen Nueva Llaqta 
Første gang jeg besøkte Nueva Llaqta, ble jeg presentert for bydelslederen Violeta, en 

liten, men myndig dame i dressbukse og høyhælte sko. Hun ba meg på kaffe i spisestua, 

og snakket varmt om bydelen og innbyggerne der. Hun fortalte om hvordan bydelen ble 

grunnlagt for over 30 år siden, hvordan den hadde utviklet seg og om hvilke problemer de 

ennå slet med. Samme kveld skulle kvinnene i øvre del av bydelen ha allmøte for 

melkeglasskomiteen og felleskjøkkenet. Violeta spurte om jeg ville være med, og jeg 

nølte ikke med å si ja. For å komme opp, gikk vi først opp en sementtrapp, så langs en sti, 

deretter et stykke langs jernbanelinja, så opp en gresskledd skråning full av søppel, og til 

slutt opp enda en bratt sementtrapp. Da stod vi midt på en gate av sand og leire. Violeta 

sa at vi bare fikk vente, de var alltid seint ute. Gata var helt tom bortsett fra noen hunder 

og barn som lekte. Husene så fattigsligere ut enn de jeg hadde sett andre steder i byen. 

Etter hvert kom kvinnene, kledd i skjørt og sjal. De satte seg på en trapp eller stilte seg 

sjenerte opp langs husveggen. Noen hentet en trebenk som noen eldre kvinner, Violeta og 

jeg fikk sitte på. Da kvinnene begynte å snakke merket jeg at det var vanskelig å følge 

med. De snakket en annerledes spansk enn den jeg var vant med og blandet inn mange 

ord på quechua. Møtet startet med at de tok opp noen problemer i organisasjonene, og det 

ble en del sladder og krangling kvinnene imellom. Violeta skjøt inn og kjeftet på dem. 

Hun sa at de måtte endre holdning for å kunne løse problemene, ellers kom de ingen vei. 

”Vi fattige må holde sammen, ikke slåss oss imellom”, sa hun. Violeta mente at hvis de 

fortsatte slik ville de gi et dårlig inntrykk til kommunen, som ville se på dem som late, 

sladrete og kriminelle, og derfor ikke gi noen pengestøtte. Hun sa også at kvinner må 

kunne snakke ordentlig sammen, og ikke være redde for å si ting rett ut. Et problem som 

ble tatt opp, var at de manglet et lokale der de kan ha møter og andre aktiviteter. De 

hadde en tomt, men manglet midler til å bygge. Violeta sa at bydelsstyret skulle søke om 

støtte. Kvinnene var enige om å ha dugnad for å lage adobes19 og bygge hus. Møtet holdt 

på i tre timer, og da vi gikk ned igjen til hovedveien, var det blitt mørkt og kaldt. 

 

En av los pueblos jóvenes som omkranser Cusco, er Nueva Llaqta, som ligger på et 

høydedrag et stykke unna sentrum. Bydelen er formelt delt inn i tre naboskapskomiteer, 

og har også en mer uformell inndeling i ”nedre del” og ”øvre del” (parte baja y parte 

alta). 1. og 2. naboskapskomité befinner seg i nedre del, mens 3. naboskapskomité ligger 

i øvre del. Alle tomteeiere er medlemmer (socios) i bydelens beboerforening, og i dag 

teller de rundt 260. Dette er imidlertid et usikkert tall siden noen av medlemmene har delt 

                                                 
19 Adobes: ”murstein” laget av leire og strå. Vanlig byggemateriale for fattige i Peru. 
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eiendommen med sine voksne barn uten å ha registrert dette formelt, på grunn av den 

krevende prosessen med å få juridisk godkjente papirer. Medregnet leietakere bor det nå 

rundt 400 familier bydelen, og i følge bydelslederen er det totalt mellom 1600 og 1800 

innbyggere. I følge folketellingen til det nasjonale statistikkbyrået i 1993, var det 1492 

innbyggere i Nueva Llaqta det året (INEI 1993). 

 

Grunnlegging, oppbygging og organisering 

Nueva Llaqta tilhørte tidligere en hacienda. Allerede fem år før Velascos jordreform 

begynte hacienda-eieren å selge tomter privat. I 1964 ble den første bydelsforeningen 

grunnlagt, og etter hvert skilte fem sektorer seg ut. Grunnleggingen av Nueva Llaqta kom 

i 1969, og de nye tomteeierne organiserte seg i beboerforeningen ”Asosiación de 

Vivienda Nueva Llaqta”. Etter jordreformen ble all jorda statlig, og Nueva Llaqta ble 

omdøpt til pueblo joven. Beboerne gikk sammen for å bygge opp bydelen i fellesskap. Alt 

har de gjort selv, gjennom dugnadsarbeid (faenas) og betaling av kvoter til felleskassa. 

Alle grunnleggerne (fundadores) som jeg snakket med understreket hvor hardt de måtte 

arbeide for å bygge veier og trapper, anlegge kloakk, få innlagt vann og strøm, og bygge 

skole. For å få støtte fra kommunen har de skrevet søknader, oppsøkt kontorer og gått 

sammen med flere andre bydeler i demonstrasjoner, med varierende utfall. I tillegg måtte 

de kjempe for å få eiendommene legalisert, og å få tildelt papirer på eiendomsrett fra 

Boligdepartementet (Ministerio de Vivienda). Manuel var en av grunnleggerne. Han og 

kona er født i byen og flyttet hit for 35 år siden. De eier den største tomten i bydelens 

nedre del, hvor de har sett 15 barn og 30-40 barnebarn vokse opp. Han fortalte: 
 

Før tilhørte dette haciendaen. Alt var åser (cerros), åkrer (chakras), og så begynte 
hacienda-eieren å selge tomter, og han ble rik. […] Så begynte vi å bygge litt etter 
litt, det var en bydel av åkrer, vi hadde nesten ikke veier, vi hadde ikke vann, men 
vi arbeidet. Først lagde vi vei, så vann. Alt ble gjort i dugnader. Før hadde vi vann 
fra kilden, før vi fikk innlagt vann. Ordfører Daniel Estrada begynte å finansiere 
[innleggelsen av] vannet, og han har også gitt oss denne asfalterte veien. Vi gikk i 
kommisjoner, da, til ordføreren, og han tilbød oss hjelp. Vi fikk også hjelp fra 
[…] Velasco Alvarado. Han hjalp oss mye. Takket være han har vi skolen […]. 
Vi hadde en rettssak med svigersønnen til hacienda-eieren fordi skoletomta 
tilhørte haciendaens dyrkede områder, og vi hadde ikke grøntområder. Han sa til 
oss at vi skulle dra opp på åsen for å lage det, og det ble rettssak. Gjennom å slåss 
skaffet vi oss den tomta der vi lagde fotballbane. […] Folket har arbeidet mye. 
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Bydelen har forandret seg veldig, her fantes ikke vann, ikke lys, ikke vei, på hver 
ås bygde de seg hus. Folket var alltid forente. Nå har alle hvert sitt hus.20

 

Bygging av hus og veier startet først i nedre del, og det er her det er gjort mest. Alle 

husene i nedre del er tilknyttet strømnettet, vannforsyning og kloakkanlegg. Hovedveien 

er asfaltert, og to ulike busslinjer går derfra ned til sentrum. Her befinner også 

skolebygningen seg. Den fungerer som barneskole på dagen og ungdomsskole på 

ettermiddagen. Ovenfor skolen har de en fotballbane, og litt lenger opp ligger det gamle 

hacienda-huset, Casa Hacienda. På den andre siden av hovedveien nedenfor skolen 

ligger kvinnehuset Casa de la Mujer og huset til felleskjøkkenet Las Gardenias. 

I øvre del derimot, er det fremdeles en del hus som ennå ikke er tilknyttet noe 

kloakksystem. Dessuten er ingen av veiene asfaltert, slik at de blir sølete i regntiden21. I 

de fleste av skråningene er det nå bygd sementtrapper, men ennå fins det steder der man 

må klatre opp langs små stier i bratte bakker. De har heller ikke fått bygget det 

bydelshuset som de har ønsket seg lenge. 

En av de som regnes som en av grunnleggerne fra øvre del er Serapio. Han ble 

født på landsbygda, i et comunidad22 i 1943, og kom til Cusco som 15-åring for å gå på 

ungdomsskole og jobbe. Han giftet seg, og etter å ha leid rom i sentrum noen år, var han i 

1973 en av de første som kjøpte tomt høyt oppe i åssiden i Nueva Llaqta. Han fortalte om 

hvordan de arbeidet i fellesskap: 
 

Vi arbeidet alle sammen for å få strøm, kloakk og vannet vårt. Vannet som vi har 
er til og med installert av folket her, uten noe teknisk [hjelp]. […] Jeg husker 
[bydelen] fra det var bare åkrer og ikke bebodd av folk ennå. Jeg arbeidet her i 
mange år fordi jeg tok på meg vervet som kasserer det første året, og sånn ble jeg 
kjent med alle folka her. Flere og flere kom for å kjøpe, så nå er det fullt av 
innbyggere. Slik fortsatte vi å arbeide, for vi var sånn den gang, folket var godt 
forente, vi hadde mer samhold. Til og med for å lage hovedveien [i nedre del], har 
vi her oppe arbeidet, alle var med, til hakkene og spadene knakk, og det ble til 
slutt asfaltert. […] Her oppe krever vi hvert eneste år [bygging av vei], vi har til 
og med laget prosjekter, år etter år, og alle ordførerne har sagt hver gang de ble 
innsatt at “vi skal gjøre det, vi skal gjøre det”, men tiden har gått og det har aldri 
blitt noe av. Det eneste som har kommet, etter at vi har krevd lenge, er en traktor 
som har planert en vei, så det er det som har blitt bedre.23

                                                 
20 Utdrag fra intervju med Manuel, 89 år, 6. desember 2001 
21 Regntiden i Cusco varer fra november til mars. 
22 Comunidad: ”community”, indianersamfunn på den andinske landsbygda. Kalles enten comunidad 
campesina eller comunidad indígena. 
23 Utdrag fra intervju med Serapio, 58 år, 19. desember 2001 
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Selv om alle lederne blant grunnleggerne var menn, spilte også kvinnene en sentral rolle i 
oppbyggingen av bydelen. Kvinnene deltok på dugnadene, både i det fysiske arbeidet 
med å hakke stein, bære vann og tråkke leire til adobes, og ved å lage mat til de som 
arbeidet. Kvinnene bygde også hus, slik Olinda fortalte om: 
 

Olinda slet hardt i begynnelsen for å bygge huset sitt. Først hadde hun og mannen 
bodd fem år i et leid rom nærmere sentrum. Så kjøpte de tomt i Nueva Llaqta og 
flyttet opp hit. De var blant de første som kjøpte tomt oppe i åsen, i øvre del. Den 
første tiden hadde hun praktisk talt bodd helt alene oppe i åsen, for mannen var 
sjelden hjemme. Han var nemlig en fyllik da han var ung, og brukte alle pengene 
han tjente på alkohol. På denne tiden hadde han nettopp begynt å jobbe i Club 
Cusco, og hvis han for eksempel sluttet på jobb klokka ett, kom han ofte ikke 
hjem før fem på ettermiddagen neste dag, og da hadde han drukket opp alle 
pengene. Olinda måtte slite alene. For å bygge hus trenger man adobes, og for å 
lage adobes trenger man mye vann. Hun måtte gå hele veien ned til kilden ved 
Casa Hacienda og bære vannet opp til tomta.24

 

Den siste søndagen i hver måned blir det vanligvis holdt allmøter (asambleas) for alle 

medlemmer i beboerforeningen. Her diskuterer de aktuelle ting, tar opp problemer og 

planlegger fellesaktiviteter. Selv om kvinnene har vært aktive i oppbyggingen av 

bydelen, er det hovedsakelig menn som deltar og snakker på disse allmøtene. Ungdom og 

kvinner er mer aktive i sine egne organisasjoner, som jeg skal komme tilbake til. 

Allmøtene er bydelens høyeste organ, og annet hvert år velger medlemmene et styre for 

beboerforeningen med leder (presidente), nestleder, sekretær, kasserer, inspektør, sosialt 

ansvarlig, idrettsansvarlig og flere styremedlemmer. Da jeg kom var Violeta presidenta, 

som den første kvinnen i bydelen. Hun var født og oppvokst i byen, hadde utdannet seg 

til sykepleier, og jobbet på Regionalsykehuset i Cusco. Der var hun også leder av 

fagforeningen, noe som hadde bidratt til å gi henne erfaring, selvtillit og autoritet til å 

kunne bli valgt til vervet som bydelsleder. Hun gikk av i desember 2001, etter å ha hatt 

vervet i to år. På allmøtet der Violeta formelt gikk av, ga hun en rapport om alle obras 

(verk, bygningsarbeider) styret hadde utført i hennes periode. Med støtte fra en hollandsk 

NGO, hadde de gjort i stand og asfaltert flere gater i nedre del, og bygget trapper 

(escalinatas) i øvre del. De hadde fått støtte i form av bygningsmaterialer og arbeidet selv 

i dugnad. Med støtte fra kommunen og bryggeriet Cervesur bygde de trapper og 

installerte kloakk i nesten alle gatene der det manglet. I et intervju fortalte hun: 
 

                                                 
24 Personlig samtale med Olinda 50 år, 8. mars 2002 
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Erfaringen som jeg hadde i min periode var fruktbar både for meg og for folket, 
det å få vite om behovene til folket, og at vi i disse glemte bydelene ikke hadde 
obras. […] I det minste har behovene fått meg til å reagere, og det har vært som 
en drøm, iallfall når arbeidet med las obras kom i gang. Jeg har lykkes med å 
bygge ni trapper, to med en NGO, Peru – Holanda, og syv med Cervesur og 
kommunen, hvor Cervesur ga til budsjettet for å støtte de fattige bydelene.  
 

Serapio, som var med i et eget styre de dannet i 3. naboskapskomité, hadde inngått en 

avtale med Violeta om å lede arbeidet med byggingen av trapper i øvre del. Ut i fra det 

han fortalte i et intervju, får vi innblikk i hvordan NGOer, kommune og stat igangsetter 

og styrer offentlige prosjekter. De stiller krav til innbyggerne, som gir gratis arbeidskraft: 
 

Siden jeg hadde inngått en avtale med la señora [Violeta] hadde jeg ansvaret for å 
få i gang arbeidet og organisere. […] [Lederen av NGO-en] sa til oss at han ikke 
ville vite noe av pengeinnkreving. Han sa at hvis han fikk vite at vi tok imot 
penger, ville byggingen stoppe opp der og da og han ville aldri gi noen ting mer. 
Hver dag jobbet vi i dugnad, og i noen perioder hver søndag. Jeg ble med i styret i 
1998 og da startet vi med to av gatene, og vi ble ferdige i 2000, i mer enn et år 
arbeidet vi. Dessuten, etter at vi hadde krevd å få gater og trapper fra kommunen 
så lenge, kom det syv trapper i et prosjekt, som kommunen utførte med [skatte]-
pengene fra Cervesur. Vi fra styret som alltid har krevd alt mulig fra kommunen, 
ble til slutt utnevnt som ansvarlige for arbeidet med å lage disse gatene. Det var 
noen betingelser som folket måtte oppfylle overfor kommunen, og det var også 
trusler om at hvis folket ikke ville jobbe, så ville ikke arbeidet bli gjennomført, 
det ville bli stoppet, og alt materiell som vi hadde ville blitt flyttet til et annet sted 
hvor de trengte det. […] La señora presidenta [og jeg] skrev under på [avtalen]. 
Jeg ble til og med utnevnt til leder av ”Komiteen for bygging av trappene” (El 
Comité de obra de las escalinatas). 

 

Ved årsskiftet 2001/2002, skulle et nytt styre og en ny leder velges, og to kandidater stilte 

til valg med hver sin liste; Pedro fra øvre del og Carlos fra nedre. Begge var menn med 

arkitektutdannelse. Disse listene reflekterte skillet mellom øvre og nedre del, og mange 

var bekymret over at en ny leder bare ville arbeide for sitt eget nabolag. Etter mange 

utsettelser ble et slags kompromiss inngått. Pedro, som var kjent for å være aktiv, 

engasjert, arbeidsom og en flink organisator, ble valgt som leder et nytt styre. Men først 

ble lista forandret slik at alle var fornøyde. De som ikke var til stede på valgmøtet ble 

fjernet og nye ble satt inn, slik at alle de tre naboskapskomiteene ble likt representert. 

Bare 3 av de 11 styremedlemmene var kvinner. Pedro var født i bydelen og hadde bodde i 

øvre del hele sitt liv. Foreldrene hans, som hadde flyttet inn fra landsbygda, hadde vært 

med på å bygge opp bydelen. Som nevnt, var han arkitekt av yrke, men nå var han 
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arbeidsledig. Kona hans var med i styret til felleskjøkkenet i øvre del. Det holdt til i hans 

foreldres hus, der også han og familien bodde. Pedro hadde god innsikt i bydelens sosiale 

problemer og hadde store visjoner og mange planer om hva de skulle gjennomføre i hans 

periode som leder. Da jeg intervjuet ham etter fire måneder, var han i full gang og hadde 

enda flere ideer om ting de burde gjøre: 
 

Først og fremst er det problemet med infrastruktur; asfaltering av gater og 
fullføring av kloakksystemet. Gjennom [bygging av] dette vil vi generere 
arbeidsplasser til området, gjennom prosjekter, enten det blir fra kommunen, eller 
fra regjeringens [sysselsettings]-program A Trabajar Urbano. Alt sikter på å 
generere arbeid, og gi arbeidsplasser både til mødre og til fedre som for 
øyeblikket befinner seg i en total arbeidsløshet. Dette er grunnleggende. […] 
Ellers holder vi på med å prøve å få kommunen til å gi oss noen obras, som 
trapper, og fra [vannverket] SedaCusco [søker vi om] fullføring av kloakken […] 
Vi har også lovet å bygge et kvinnelokale her i 3. naboskapskomité, og et 
kvinnelokale i 1. naboskapskomité, som for øyeblikket allerede er i et prosjekt, 
det har vi muligheten til å gjøre dette året for å få til at både felleskjøkkenet, 
melkeglasskomiteen og resten av organisasjonene har et eget lokale.25

 

På spørsmål om de mottok noen form for støtte fra kommunen, sa han ”det fins ingen 

bestemt støtte, det er ikke som før da det var prosjekter til ulike steder. De gir ingenting 

til Nueva Llaqta. Det vil si at støtten fra kommunen er null, fram til nå”. 

Noe av det Pedro allerede var involvert i, var kampen om Casa Hacienda. Dette 

var en verneverdig kolonial bygning, som etter jordreformen gikk over til å eies av 

beboerforeningen i Nueva Llaqta. Fremdeles sa folk i bydelen at huset ”tilhører folket”. 

På 90-tallet ble huset ekspropriert av kommunen og deretter overlatt til kirken. Derfor var 

det nå en prest som hadde nøkkelen til det store huset, og folk i bydelen måtte holde sine 

allmøter på plassen utenfor. Beboerne mente at lokalene kunne romme alt fra møtelokale 

til ungdomsklubb, mødreklubb, verksted eller helsestasjon. Med bydelsleder Pedro i 

spissen, nektet de å gi seg og kjempet for en kollektiv bruksrett til huset.  

Et annet prosjekt var opprettelsen av en helsestasjon i bydelen. En gang på 90-

tallet ble det i nedre del bygget et hus, som nå er kjent som Casa de la mujer 

(kvinnehuset). Dette ble gjort gjennom dugnadsarbeid, der spesielt kvinnene fra øvre del 

gjorde en iherdig innsats. Huset skulle romme en helsestasjon, men dette ble aldri 

realisert. Derfor ble huset midlertidig leid ut til en NGO, som har brukt det til å arrangere 

                                                 
25 Utdrag fra intervju med Pedro, 45 år, 6. mai 2002 
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foredrag og kurs for kvinner. Kvinnene i øvre del ble imidlertid aldri involvert i dette, på 

tross av at de følte at huset i stor grad var ”deres”. Da denne leiekontrakten gikk ut i mai 

2001, forsøkte bydelsstyret på nytt å skaffe en helsestasjon. De gikk inn for å overbevise 

Helsedepartementet om at Nueva Llaqta var et strategisk sted for innbyggerne i et stort 

område med fattige bydeler, der behovet for hjelp var stort. Fattige folk ville på denne 

måten ha lettere tilgang på helsetjenester, fordi de ville slippe å reise inn til sentrum. I 

følge Pedro ville den nye helsestasjonen bringe utvikling (progreso) og velstand til 

bydelen. Han sa at de nå hadde sjansen til å bli kvitt bydelens dårlig rykte og vise alle at 

Nueva Llaqta er et bra sted. Men nok en gang ble de skuffet. Styret fikk beskjed fra 

Helsedepartementet om at det likevel ikke fantes penger til å bygge en ny helsestasjon. 

De sosiale problemene i bydelen beror først og fremst på en generell 

arbeidsløshet. De fleste økonomiske aktiviteter foregår i uformell sektor, ved at menn tar 

småjobber og kvinner driver med salg. Noen kvinner selger på gater og markeder i 

sentrum, andre går fra dør til dør i bydelen, og noen driver små butikker hjemme i husene 

sine. Det fins også noen chicherias, der kvinner lager og selger det tradisjonelle maisølet 

chicha26. Når de har chicha til salgs, markeres dette med et symbol av rødt klede på en 

stokk utenfor huset, som da blir omgjort til ”pub”. Det mangler ikke på kunder som vil 

slokke tørsten, være sosiale eller drikke seg fulle for en billig penge. Arbeidsløsheten 

fører med seg flere problemer knyttet til alkoholisme og kriminalitet. Bydelen har hatt et 

rykte på seg for å være et farlig sted, og jeg hørte historier om folk som var blitt overfalt 

her. Tidligere torde ikke taxisjåfører å kjøre opp hit, men etter at hovedveien i nedre del 

ble asfaltert, er dette blitt bedre. Bydelsstyret samarbeider nå med en politistasjon i 

nærheten, og en politibil patruljerer jevnlig i nedre del av bydelen.  

Selv om problemet med drikking og stjeling er økende blant ungdommen, er det 

også flere initiativ for å demme opp for dette gjennom egen organisering og aktivitet. I 

nedre del fins det en idrettsklubb, og både øvre og nedre del har hver sin ungdomsklubb. 

Ungdommen i øvre del har gitt klubben sin et navn på quechua, Mosoq Illariy Huayna, 

som betyr ”ungdommens nye soloppgang”. Lederen Marisabel sa at det viktigste er å 

skape samhold i bydelen og et godt sosialt miljø for de unge. Høsten 2001 arrangerte de 

                                                 
26 Chicha (sp.) tradisjonell alkoholholdig drikk i Andes, laget av kokt og gjæret mais. (Quechua: aqa). 
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to fester hjemme hos henne, og fortjenesten fra billettsalget gikk til å kjøpe kakao og 

kaker til barna på julaften. 

De mest aktive i organisering på grasrota, er kvinnene. Tidligere, på 1970- og 80-

tallet, fantes det en mødreklubb som var felles for øvre og nedre del, der medlemmene 

blant annet lærte å strikke og lagde mat i fellesskap. Som en måte å bøte på 

husholdsøkonomien og fattigdomsproblemer, slik som under- eller feilernæring hos barn, 

har kvinnene organisert seg i overlevelsesorganisasjoner med støtte fra stat og kommune. 

Øvre og nedre del har hver sin melkeglasskomité (vaso de leche), som mottar 

melkerasjoner fra kommunen og som organiserer utdeling til alle gravide og mødre med 

barn opp til 6 år. Øvre og nedre del har også hvert sitt felleskjøkken (comedor popular), 

som mottar matvarer fra staten og som organiserer kollektiv matlaging og salg av billig 

middag til fattige familier. Felleskjøkkenet i nedre del, Las Gardenias, har et eget hus 

som de fikk bygget med lån fra den statlige boligbanken Banco de Materiales. De er 

derfor avhengig av å tjene penger på matsalget for å kunne betale ned den store gjelda, og 

de selger også litt andre varer i tillegg til middag. Felleskjøkkenet i øvre del, Santa Ana, 

har ikke et eget lokale. De holder til i et privat hjem, der de får låne kjøkken og 

oppbevaringsrom. Det er felleskjøkkenet og melkeglasskomiteen som organiserer flest 

kollektive aktiviteter, og deltakelsen er høyere her enn i bydelens felles aktiviteter. 

Den generelle oppfatningen blant beboerne i Nueva Llaqta er at før i tiden var 

samholdet sterkt i hele bydelen.  Alle deltok aktivt, bidro med sitt og samarbeidet om å 

løse felles problemer og oppgaver. Nå er imidlertid folk kun opptatt av sine egne ting og 

har ikke tid til å delta i fellesskapet i like stor grad som tidligere. Historiene om hvor 

hardt grunnleggergenerasjonen måtte arbeide gjentas ofte, og settes i kontrast til de nyere 

generasjonene. ”Ungdommen i dag kan ikke arbeide, de vet ikke hva det vil si å slite. De 

har kommet til dekket bord, har husrom og seng, hva mer trenger de? De kan snakke fint 

for seg, men kan ikke arbeide”, sa en av grunnleggerne i nedre del til meg. Den nye 

bydelslederen Pedro, som har bodd i bydelen hele sitt liv, fortalte: 
 

De første femten årene var veldig bra, da arbeidet alle intensivt, fordi det ikke fantes 

strøm, ikke vann, ikke kloakk, så deltakelsen var sterk, også for ungdommen sin del, vi 

unge deltok aktivt. Men etter en stund begynte det å falle sammen, først og fremst på 

grunn av dårlig lederskap. I årene som fulgte ble det stående stille, og i løpet av de siste ti 
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år har det dødd helt ut. Derfor har jeg dette store problemet med å få tilbake all denne 

organiseringen. 

 

Deltakelse har altså med behov å gjøre. Derfor er det spesielt beboerne i nedre del som 

ikke er så opptatt av å delta lenger, siden de nå har fått nesten alt de trenger av 

infrastruktur. Deltakelsen er størst blant kvinnene i øvre del, som opplever de sterkeste 

sosiale og økonomiske behovene. Violeta klaget også over en manglende vilje blant 

medlemmene til å støtte styret i deres arbeid. Mens hun var bydelsleder hadde hun bedt 

om 1 sol fra hvert medlem, men ingen ville bidra. Hun hadde derfor betalt mye ut fra 

egen lomme. Det hadde også vært vanskelig å få folk til å delta i det felles arbeidet med å 

legge kloakk. Det spesielle var at det først og fremst var de i nedre del som ikke ville 

hjelpe til i arbeidet med kloakk og trapper i øvre del, selv om de fra øvre del har arbeidet 

med kloakk og bygging av veier i nedre del tidligere. 

 

Oppe og nede – samhold og splittelse 

Denne to-delingen mellom øvre og nedre del minner om den tradisjonelle dualismen i 

andinske indianersamfunn. I følge Kaarhus (1988) kan ”andinsk dualisme” betraktes som 

et organiserende prinsipp som konstituerer kulturelle kontraster både innenfor landskapet 

og i sosialt liv (Kaarhus 1988:135). Todelingen i Andes kalles hanan – urin, som betyr 

oppe – nede på quechua. Bosetting, produksjon og bytte har tradisjonelt blitt organisert i 

forhold til hanan – urin på grunn av økologiske og klimatiske forskjeller mellom 

høyfjellet og dalene. Mange indianske comunidades har slike todelinger, og grunnlaget 

for dette kan, i tillegg til utnytting av økologiske nisjer, være organisering av slektskap, 

politisk mobilisering, kosmologiske symboler og ritualer (Kaarhus 1988). De la Cadena 

beskriver todelingen oppe – nede i Almudena, en bydel i Cusco, der de som bor nede er 

etterkommere av urbane mestiser, mens de som bor oppe, i åsene, er første- eller 

andregenerasjons migranter fra landsbygda. De urbane innbyggerne kaller migrantene for 

”nykommere” (recién llegados), noe som innebærer at de er mindre urbane og nærmere 

det indianske, og de behandles dårlig på bakgrunn av dette (de la Cadena 2000). 

Skillelinjen mellom øvre og nedre del (parte alta - parte baja), eller oppe og nede 

(arriba - abajo) i Nueva Llaqta, er ikke bare en praktisk geografisk oppdeling i et bratt 
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terreng og en form for sosial organisering. Det er også en skillelinje som reflekterer 

sosiale praksiser, etnisitet, økonomi og klasse. Dette er sterkt til stede i beboernes sosiale 

bevissthet. I nedre del er det flere som er født i byen, har spansk som førstespråk, høyere 

utdanning, fast arbeid, og en urban livsstil. De som bor i øvre del er generelt sett fattigere, 

flere har lite utdanning eller er analfabeter, de er i større grad involvert i uformell sektor, 

har oftere quechua som førstespråk og har sterkere tilknytning til landsbygda. 

Jeg gjennomførte en spørreundersøkelse blant 30 kvinner i nedre del og 30 

kvinner i den øvre, der jeg blant annet spurte om fødested, språk, utdannelse, arbeid og 

religion. I nedre del var 14 av kvinnene født på landsbygda og 16 i byen (15 i Cusco og 1 

i Lima), mens i øvre del var 22 født på landet og 8 i byen. De som var født på landet 

flyttet fra sine comunidades og inn til byen for å få skolegang og arbeid. Ifølge de la 

Cadena er fødested like viktig som kjønn, inntekt og yrke for å definere en persons 

identitet og kategori i Cusco. Folk i alle samfunnslag definerer identitet på en geografisk 

skala, der personer som kommer fra kysten, lavere daler eller byer, og personer som har 

bodd i byen over lengre tid, blir sett på som sosialt høyerestående enn de som kommer fra 

landsbyer i høylandet eller de som nylig har flyttet inn til byen. Hvor man kommer fra og 

hvor man bor kan definere en persons status, og kan også gi grunn til sosiale hierarkier 

blant folk som ellers er like (de la Cadena 2000:237).  

Morsmål er på lik linje med fødested en viktig del av en persons identitet og 

status i samfunnet. Bare 1 kvinne i nedre del og 2 kvinner i øvre sa at de uttrykte seg best 

på quechua, mens 11 i nedre del og 5 i øvre sa at de snakket best spansk. 18 kvinner i 

nedre del og 23 i øvre sa at de snakket begge språk like bra. I dagliglivet kunne jeg 

imidlertid observere at de kvinnene som oppga at de snakket begge språk, likevel 

foretrakk å snakke quechua seg imellom, for eksempel under matlagingen i 

felleskjøkkenet. I uformelle samtaler hevdet de at det var lettere å snakke quechua fordi 

de fikk uttrykt bedre det de hadde på hjertet.  

Fordi quechua er et stigmatisert språk i byen, er det spansk som blir brukt på alle 

offentlige steder og på allmøtene i bydelen. De få kvinnene som tok ordet på møtene hvor 

jeg var til stede, bodde i nedre del, hadde utdannelse og spansk som førstespråk. 

Kvinnene som var født på landsbygda kviet seg mest for å snakke, blant annet på grunn 

av frykten for å ikke snakke bra nok. Språk har også sammenheng med utdanning. I nedre 
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del var det 11 av kvinnene som hadde, eller var i gang med, høyere utdanning, mens det 

var ingen i øvre del. Blant de som ikke hadde fullført barneskolen, bodde bare 2 i nedre 

del og 5 i øvre del. Av de som ikke hadde fullført ungdomsskolen bodde 2 i nedre del og 

8 i øvre del. For noen år siden ble det gjennomført en alfabetiseringskampanje som 

spesielt var rettet mot voksne kvinner. Likevel er det fremdeles noen som regner seg som 

analfabeter og som signerer med fingeravtrykk. 

Når det gjaldt arbeid var det 3 kvinner i nedre del som hadde fast jobb, mens i 

øvre var del ingen. I nedre del var det 14 som jobbet for seg selv, og i øvre del var det 21. 

De fleste av disse kvinnene driver med uformelt salg, mens noen driver med 

småproduksjon hjemme. I nedre del var 20 av kvinnene jeg intervjuet gift eller samboere, 

og av deres 20 menn hadde 9 fast jobb, mens 5 var i en ustabil situasjon og jobbet en 

gang iblant der de fikk muligheten. I øvre del hadde 29 av kvinnene en mann, men bare 1 

av dem hadde fast jobb, og 22 hadde ustabile strøjobber. 

Hvor og hva man jobber med er også viktig i forhold til identitet og sosial status. 

De som bor i nedre del regner seg som profesionales, det vil si personer med utdannelse 

eller faglærte arbeidere. I nedre del er det en høy grad av kontoransatte, sykepleiere og 

lærere. I øvre del er imidlertid de fleste av mennene ufaglærte arbeidere som jobber som 

eventuales, det vil si at de tar de småjobbene som dukker opp. De arbeider som murere, 

bygningsarbeidere, snekkere, mekanikere og sjåførassistenter. De fleste kvinnene driver 

med salg av matvarer, enten på markedet, på gata, fra dør til dør eller hjemmefra. Mange 

av disse kom til byen svært unge (mellom 10 og 15 år) for å jobbe som hushjelp hos 

familier i middel- eller overklassen. 

Å være mestiza eller mestiza campesina betyr at man har oppnådd visse sosiale og 

kulturelle trekk gjennom utdanning og urban livsstil, samtidig som man opprettholder 

kontakten med den indianske landsbygda og andinsk tradisjonell tro og skikk. Denne 

beskrivelsen passer godt på mine informanter. Kvinnene i Nueva Llaqtas øvre del 

refererer til seg selv som pobres (fattige) og campesinas (indianske småbønder) selv om 

de har bodd i byen siden de var små jenter. ”Her i bydelen er vi alle fattige”, sa Aida. ”De 

rike bor i sentrum. Her er vi på landet, her bor det mest campesinos”, sa hun. Samtidig er 

disse kvinnene klar over de sosiale stigma som følger med det å være indianer, og de 

følte ofte diskrimineringen på kroppen, til og med innen bydelen. Jeg fikk høre at folk i 
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nedre del kalte de der oppe for ”indios” og ”cholos”, noe som ble oppfattet som 

fornærmelser (insultos) og nedsettende (para degradarnos). Otilia fortalte at ungdommen 

i nedre del ikke ville spille ball og leke med de fra øvre del. ”Hvorfor skal vi spille med 

disse cholas”, hadde de sagt til døtrene hennes og andre jenter fra øvre del når de var på 

fotballbanen.  

 En dag snakket Angelina om vaskemaskiner og hvor lett det er å vaske i dem. 

”Alt kan puttes inn der, til og med tepper og sengetøy, og det blir helt rent!”, sa hun. Hun 

og Aida mente at i nedre del hadde de vaskemaskiner. ”Men her oppe i øvre del er vi 

fattige. Når vi ikke har råd til å betale strømregninga, hvordan skal vi da ha råd til å kjøpe 

sånt?”, sa Angelina. Et annet problem som ble diskutert var forsøpling og offentlig 

renhold. På grunn av de dårlige veiene, kjørte aldri søppelbilen opp til øvre del, men 

likevel fikk beboerne regning fra renholdsverket. Dette gjorde dem sinte. De nektet å 

betale, og de hadde gått for å klage flere ganger. Beboerne rettferdiggjør at de ikke 

betaler med at de er fattige. Juana sa at dersom de hadde vært folk med utdanning, fast 

jobb og bra inntekt ville de ha betalt, men slik det er nå, strekker pengene så vidt til. 

Kvinnene i øvre del har sine oppfatninger om hvordan beboerne i nedre del er; de 

er riktignok profesionales (utdannede), men tror de er bedre enn det de egentlig er. 

Lucrecia kalte dem for ”slipskledde” (acorbatados), noe som henviser til at de er urbane, 

har kontorjobber og liknende. Otilia sa at de der nede også er fra landet, egentlig, men de 

innbiller seg at de er anstendige (se creen decentes), altså bedre. Otilia mente at 

fornærmelsene fra de i nedre del kom på grunn av misunnelse (envidia), fordi folk i øvre 

del er flinke til å arbeide. ”Hadde vi vært late ville de vært fornøyd”, sa hun. 

Jeg fikk også høre hvordan kvinnene i nedre del distanserer seg fra de som bor i 

øvre del. Melissa, som bor nede i 1. naboskapskomité og som har høyere utdanning, sa til 

meg at der oppe i 3. naboskapskomité er alle campesinos. Hun mente at de holder på sine 

skikker fra landsbygda, og at de lever og spiser blant husdyrene. Melissas gamle mor, 

som selv er fra landsbygda og som overhørte samtalen, protesterte på dette. En dag viste 

Violeta meg marsvinene sine, som hun har i bur i bakgården. Da jeg nevnte at kvinnene 

oppe i øvre del har sine marsvin på kjøkkenet, hvor de går løst omkring på jordgulvet og 

spiser kjøkkenavfall, svarte hun ”ja, men de er jo campesinos!”. Husdyrhold er en 
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tradisjon som knyttes til det å være campesino. Mange, spesielt i øvre del, har marsvin27 

på kjøkkenet, høns og ender i bakgården, og noen har til og med griser og sauer, som 

barna tar med for å beite på gresset langs jernbaneskinnene. Dyra slaktes og spises ved 

spesielle anledninger som høytider, bryllup og bursdagsfester. En mer urban livsstil lar 

seg imidlertid vanskelig kombinere med husdyrhold, og fører i så fall til andre krav til 

romlige grenser og hygiene.  

Dannelse av sosiale relasjoner har sammenheng med utdanning, økonomisk status 

og kjønn. I bydelens øvre del er det bare noen få som har universitetsutdanning og alle er 

gutter. En av dem er Luis, som jobber som universitetslærer. Han uttrykte at ”min 

sosioøkonomiske status er stigende”. Luis sa at han vil gifte seg med en kvinne på sitt 

eget nivå, altså en med høyere utdanning. Hans nåværende status tilsier også at han burde 

bo nærmere sentrum, eller i en bydel med høyere sosial status, slik som andre i hans 

stilling gjør. Storebroren hans jobber som journalist og har flyttet til en annen og bedre 

bydel på den andre siden av sentrum. Likevel liker Luis seg her i bydelen hvor han er 

oppvokst, og derfor bor han fortsatt hjemme hos moren og identifiserer seg med folk her.  

 En annen faktor som virker inn på sosiale grenser og nettverksdannelse, er religiøs 

tilhørighet. Protestantismen har framgang i Peru og en stadig økende del av befolkningen 

konverterer. I Nueva Llaqta fins det nå en del folk, spesielt i nedre del, som er blitt med i 

evangelistiske menigheter, som den peruanske evangeliske kirken (Iglesia Evangelica 

Peruana), mormonere og israelitter28. De som er omvendt til disse nye religionene kan 

ikke lenger delta i de tradisjonelle katolske festene, der alkohol ofte inngår. Generelt sett 

holder de seg ofte helt utenfor fellesskapet i bydelen, men får i stedet nye nettverk i sine 

menigheter. Melissa, som er israelitt, sa at hun ikke deltar i aktiviteter, som 

melkeglasskomiteen, og at hun er isolert i bydelen. Hun var av den oppfatning at de som 

driver melkeglasskomiteen fordeler den beste melka seg imellom, og gir utvannet melk til 

resten, og at hygienen er dårlig. Generelt sett mente hun at problemet i bydelen er 

”mangel på organisasjon, kultur, utdanning og bevissthet”. 

Violeta fortalte at da hun var bydelsleder, likte hun bedre å jobbe for de fattige i 3. 

naboskapskomité, siden det var de som trengte mest hjelp. De nede har jobber og penger, 

sa hun. Mange i nedre del var sure på henne av den grunn, fordi hun brydde seg mer om 
                                                 
27 Tradisjonell matrett i Andes som serveres ved spesielle anledninger (jf. Archetti 1997). 
28 Israelitas: peruansk sekt som tror på en blanding av inka-mytologi og bibelsk profeti. 
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folk i øvre del. De som bodde i nedre del mente at asfaltering av gatene i denne delen 

måtte prioriteres, og skjønte ikke hvorfor det var viktig å få trapper i øvre del. Violeta sa 

at i nedre del var de flinke til å snakke for seg, men at de ikke gadd å arbeide for bydelen. 

I øvre del snakket de mindre, men var flinkere til å arbeide. De hadde hjulpet til da de 

bygde hovedveien i nedre del, og fortjente å få noe igjen for det, mente Violeta. De i 

nedre del pleide å si at de var profesionales, og så ned på de der oppe som de kalte indios 

og burros, fortalte hun. ”Disse indianerne og eslene, de kan ikke gå i trapper”29, hadde 

noen sagt. Samtidig som hun sympatiserer med dem, har Violeta likevel en nedlatende og 

paternalistisk holdning overfor kvinnene i øvre del. En dag sa Violeta at det var lenge 

siden hun hadde vært der oppe på grunn av dårlig tid. Hun skulle gjerne ha gått opp dit 

for å hjelpe dem i arbeidet og gi dem råd om hvordan de burde organisere seg. Problemet 

var at Ignacia, lederen i felleskjøkkenet, reiser bort hver søndag for å selge på et 

landsbymarked, og søndag er den beste dagen for å ha dugnad. ”Uten lederen kan man 

ikke gjøre noe”, sa Violeta. Hun sa også at ”kvinnene der oppe lever i sin egen verden, vi 

kan ikke forstå hverandre”30. I dette utsagnet ligger en forestilling om at Violeta, som har 

utdannelse og jobb, lever i en annen livsverden enn kvinnene i øvre del, og at de har ulike 

referanserammer. 

Alle som bor i Nueva Llaqta er enten første-, andre- eller tredje-

generasjonsmigranter, og i forhold til folk som bor i sentrum og som har bodd i byen i 

flere generasjoner, fremstår alle beboerne i Nueva Llaqta og resten av los pueblos jóvenes 

i Cusco, som fattige migranter og campesinos. Stilt overfor offentlige myndigheter, 

NGOer, og andre autoriteter, fremstår bydelen som samlet, og bydelsstyret representerer 

bydelen som helhet. Innad derimot fins det, som jeg har vist ovenfor, skillelinjer. Disse er 

til en viss grad faktiske, og blir forsterket av måten folk snakker om det på. 

 

                                                 
29 Esos indios y burros, no saben andar en escalinatas. (Burro: spansk for ”esel” eller (fig.) ”dum”.) 
30 Las mujeres arriba viven en su mundo, no puedo entenderme con ellas. 
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Oppsummering 
En historisk og politisk kontekst, både på nasjonalt, regionalt og lokalt plan, er viktig for 

å forstå situasjonen til hovedpersonene i denne avhandlingen, nemlig kvinnene i Nueva 

Llaqta. Jeg har i dette kapittelet drøftet de komplekse relasjonene mellom klasse, etnisitet 

og kjønn i Peru, og sett disse i forhold til skillet mellom by og land, kyst og fjell. Disse 

skillene kommer også til uttrykk på mikronivå i bydelen Nueva Llaqta, hvor forholdet 

mellom beboerne i øvre og nedre del preges av forestillinger om klasse og etnisitet. Selv 

om innbyggerne sliter med splittelse og konflikter innad, har de en sterk kollektiv 

bevissthet som ”fattige i en pueblo joven”, og står samlet overfor resten av samfunnet når 

det gjelder å få støtte til å utvikle bydelen som de selv har bygget opp fra grunnen. 

Beskrivelsen av sosiale, økonomiske og kulturelle forhold, samt levevilkår og 

organisering i bydelen, gir et grunnlag for å forstå kvinnenes referanserammer og deres 

livsverden, som igjen er utgangspunkt for deres handlinger og strategier. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

53 



 
3. Arbeid, hushold og kjønn 
 
 
Vi som arbeider hardt, holder oss aktive og friske. De som sover for mye får anemi. 
(Angelina, 38 år) 

 

 

Innledning 
 

Arbeid skaper mening og sosial identitet. En viktig verdi i Andes er å være arbeidsom 

(trabajador/a). Å være flink til å arbeide, eller en som arbeider hardt, er et tegn på et godt 

menneske og er et ideal som mange prøver å leve opp til. Motsetningen til trabajador er å 

være lat (ocioso) og dagdriver (vago), og den som later seg og driver dank har ingen 

verdi. I Nueva Llaqta mener de at kvinner generelt er trabajadoras. I de indianske 

samfunnene på landsbygda har arbeidsformer basert på fellesskap og resiprositet stor 

betydning, og arbeidsdelingen baseres på komplementære kjønnsroller. Når de flytter til 

byen, blir imidlertid både menn og kvinner nødt til å søke jobb eller drive med 

inntektsgenererende aktiviteter i uformell sektor. Det er likevel forskjell på menns og 

kvinners arbeid, og det er kvinner som har ansvaret for oppgavene i husholdet. 

Et hushold er en sosial organisasjon; et mikrokosmos av produktive, reproduktive 

og distributive relasjoner, med en autoritetsstruktur og sterke ideologiske komponenter 

som sørger for organisasjonens kontinuitet. I studiet av hushold bør man se samspillet 

mellom ulike dimensjoner; det økonomiske, det symbolske og det politiske. Alt er til 

stede i hver av de sosiale relasjoner og hendelser som utgjør dagliglivet (Jelin 1991). 

Jeg vil i dette kapittelet se nærmere på de økonomiske strategiene som kvinner 

iverksetter individuelt og på husholdsnivå for å bedre sine familiers levekår. Hvilke 

muligheter har kvinnene på arbeidsmarkedet, og hvilke strukturelle hindringer møter de? 

Arbeidsløshet på makronivå har store konsekvenser for kvinners inntektsstrategier på 

mikronivå. Hvordan er arbeidsforholdene i uformell sektor, og hvordan takles doble 

arbeidsdager for kvinner med ansvar for hus og barn? I denne forbindelse vil jeg vise 

kvinners rolle i husholdet og diskutere begrepet arbeid i forhold til kjønnsroller. Hvordan 
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organiseres et hushold i forhold til arbeidsdeling, autoritet og kontroll? Hvilken 

innvirkning har kjønnsroller på kvinners muligheter til å komme seg fram i livet? 

Dette kapitlet er bygd opp i tre deler; jeg diskuterer først arbeid i forhold til husholdet, 

deretter i forhold til uformell sektor, og til slutt i forhold til kjønn. 

 

”Vi kvinner arbeider hardt”31: Organisering av hushold 

Kvinnenes daglige aktiviteter i bydelen Nueva Llaqta organiseres ut i fra husholdet, og 

kvinnenes strategier for å bedre sine levekår omfatter hele familien og husholdet. Det er 

derfor naturlig å bruke husholdsenheten som utgangspunkt når jeg skal analysere 

økonomiske strategier og kjønnsroller. I antropologisk litteratur brukes husholdsbegrepet 

for å beskrive den grunnleggende enheten i samfunnet som er involvert i produksjon, 

reproduksjon, forbruk og sosialisering (Moore 1988:54). Selv om husholdets 

sammensetning er basert på normer om ekteskap, familie og slekt, er ikke familie 

nødvendigvis det samme som hushold. Derfor er det nødvendig med et analytisk skille 

mellom hushold og familie (Goody 1972; Moore 1988; Jelin 1991). I studiet av et 

hushold, må man ta de gamle, de foreldreløse, de adopterte, fosterbarn og besøkende med 

i beregningen (Goody 1972:105). I følge Fortes (1958) er det han kaller the domestic 

group en husholdsenhet som er organisert for å skaffe til veie de materielle og kulturelle 

ressurser som trengs for å forsørge og oppdra medlemmene. Sammensetning og 

organisering varierer med hvilken utviklingsfase husholdet befinner seg i (Fortes 1958). 

Stenning skriver i sin klassiske artikkel at husholdsenheter må oppnå en likevekt mellom 

ressursene som skal gi mat til familien og antall familiemedlemmer som gir arbeidskraft. 

Denne likevekten kaller han viabilitet, altså at husholdet er levedyktig. Antall mennesker, 

som både er arbeidskraft og konsumenter, må stå i riktig forhold til midlene for 

overlevelse (Stenning 1958). Et husholds sammensetning varierer altså med evnen til å få 

endene til å møtes, det vil si likevekten mellom inntekter og forbruk, noe som gjør et 

hushold levedyktig. I Andes er det vanlig med adopsjon; at barn vokser opp hos andre 

enn sine biologiske foreldre. Dette viser blant annet Weismantels forskning fra Ecuador. 

Hennes informanter bruker foreldre-barn-terminologien om mennesker som deler et 

ildsted. Det er mat, ikke blod, som binder dem sammen (Weismantel 1988). 
                                                 
31 ”Las mujeres trabajamos duro.” 
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I Nueva Llaqta, som i resten av Peru, er det mange unge mødre. I følge min egen 

husholdsundersøkelse i bydelen var gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende 17.75 

år32. Kvinnene jeg intervjuet var mellom 17 og 64 år gamle (gjennomsnittsalder 37 år), 

og hadde mellom 1 og 10 barn hver33. Som regel bor flere familier og generasjoner 

sammen i et hus. Unge nygifte, eller samboere med barn, blir ofte boende i foreldrenes 

hus til de får råd til å flytte ut. Det vanligste er at døtrene flytter til mannens familie 

(virilokalitet), men noen menn flytter også til sin svigerfamilie (uxorilokalitet). Når 

foreldrene er gamle og syke kommer de for å bo og bli tatt vare på hos barnas familie. 

Det er derfor vanlig at fire generasjoner bor i samme hushold. Det forekommer også ofte 

at flere voksne søsken med hver sine familier deler hus. Selv om flere familier bor i 

samme hus, deler de ikke nødvendigvis samme hushold, noe som tydeliggjøres ved at de 

vanligvis ikke lager mat sammen. Hvert ektepar med sine barn utgjør en kjernefamilie og 

et hushold, hvor andre slektninger kan være medlemmer. Vanligvis er det gamle 

foreldre/svigerforeldre, barnebarn eller nieser, nevøer og fjernere slektninger som 

kommer fra landet for å bo hos slekta i byen. Fattige mødre kan overlate noen av sine 

barn til slektninger hvor de får bedre levevilkår og er nyttige som arbeidshjelp i huset, 

slik vi ser i følgende eksempler: 
 
Aida har en adoptert gutt på 10 år boende hos seg. I tillegg har hun fire egne barn 
(to sønner på 17 og 27; to døtre på 11 og 15 år) og et nyfødt barnebarn. Gutten ble 
foreldreløs som baby og vokste opp hos den fattige bestemoren på landet. Han er 
en slektning av en av leietakerne til Aida, men hun behandler ham som sin egen 
sønn. Da han kom var han tynn og underernært, og hadde ingen skolegang. Nå 
hjelper han til i huset, hvor han blant annet har i oppgave å mate og gjete sauene 
og grisene. Da datteren på 15 fikk barn, ble hun fortsatt boende hjemme. Barnets 
far kommer på besøk når han har en helg fri fra jobben en gang i måneden. 
Mannen til Aida er murer, men har ingen fast jobb. De er derfor avhengige av 
inntekten til den eldste sønnen som jobber som sikkerhetsvakt. 
 
Olinda har fått seks barn, fem døtre og en sønn, men bare fire av dem lever i dag. 
To av døtrene bor i andre byer med sine egne familier, mens de to yngste jentene 
på 22 og 16 år bor fremdeles hjemme. I tillegg er barnebarnet på 10 år, som er 
datter av den avdøde sønnen, i huset hver dag etter skoletid. De tre jentene hjelper 
alle til i butikken som Olinda har hjemme i huset. I løpet av sommerferien i januar 
og februar, var også en 13 år gammel niese på besøk. Hun kom fra landsbygda, og 

                                                 
32 Dette tallet er ifølge opplysninger de selv oppgav, men i følge min egen beregning av mødres og eldste 
fødtes alder var gjennomsnittet 16 år. 
33 Jeg kan ikke regne ut gjennomsnitt på antall barn per kvinne, siden disse husholdene befant seg på ulike 
stadier i utviklingssyklusen. 
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foreldrene hadde sendt henne til slektningene for at hun skulle lære å arbeide og 
leve i byen. Tidligere bodde også Olindas svigerfar her fram til han døde.  
 
Lucrecia er et eksempel på en kvinne som ikke har egne barn på grunn av 
sterilitet. Hun giftet seg med en enkemann som hadde tre barn fra et tidligere 
ekteskap, og tok over morsrollen for barna. I dag regner de henne for sin virkelige 
mor. Nå har barna flyttet ut av foreldrenes hjem, selv om de fremdeles bor der i 
perioder. Lucrecia har et av barnebarna boende hos seg og oppdrar ham som sin 
egen sønn.  I tillegg har hun innlemmet i familien to av barna til ei niese, som bor 
på landsbygda, og som er for fattig til å ta seg av dem. Niesa har sendt barna sine 
til tanta i byen, der de kan gå på skole og i gjengjeld hjelpe til i huset. ”Alle barna 
hjelper til i huset. De kan vaske tallerkenen sin, gjøre rent bordet og gjøre alt 
mulig. Jeg liker ikke at de er late. De leker, men bare en liten stund”, sa Lucrecia. 

 

Husholdets formål er, i følge Jelin (1991), å sikre forsørging og reproduksjon av 

medlemmene i forhold til en viss levestandard, et begrep som varierer med ulike sosiale 

klasser. Arbeidsinnsats fra medlemmene, formelle overføringer fra statlige institusjoner 

og uformelle overføringer basert på bytte og gjensidig hjelp i nettverk, kan skaffe 

ressurser i form av både kontanter eller tjenester. Det forventes at økonomisk, sosial og 

kulturell kapital øker i takt med husholdets utvikling. Kulturell kapital er informasjon om 

kilder til ressurser, mens sosial kapital er nettverk av venner og familie, som alltid må 

vedlikeholdes gjennom bytting, lån, tjenester og gaver (Jelin 1991:28-30).  

Noen unge par i Nueva Llaqta velger å flytte for seg selv når de gifter seg eller får 

barn sammen, og da leier de rom av andre. Det er likevel sjelden de flytter langt fra 

foreldrene eller svigerforeldrene. De fleste holder nær kontakt ved å komme ofte på 

besøk og utveksle tjenester. Unge kvinner hjelper mor eller svigermor med matlaging så 

ofte som mulig, men prøver samtidig å få sin selvstendighet ved å lage sin egen mat til 

mannen. Egen inntekt og egne husdyr er også en del av denne prosessen. Fullstendig 

uavhengige er de imidlertid ikke før de kan kjøpe sin egen tomt og bygge eget hus med et 

skikkelig kjøkken. Ved husbygging lager man tradisjonelt los adobes (mursteiner av 

tørket leire) selv med hjelp av slekt og venner. Det er hardt arbeid; man må tråkke jord, 

vann og strå sammen til en leireblanding, som legges i former og tørkes i sola. Denne 

arbeidshjelpen inngår i resiprositetsnettverkene i bydelen. For at et ungt ektepar skal 

kunne bygge sitt eget hjem, må de ha opparbeidet seg nok ressurser, ikke bare i form av 

penger, men i form av sosiale relasjoner og nettverk. Personer som har flyttet inn fra 

landsbygda uten å ha slektninger i byen, må klare seg på egen hånd i begynnelsen. Dette 
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kommer fram i følgende eksempel. Ignacia måtte som innflytter klare seg selv, mens 

hennes barn får mye hjelp, fordi det allerede er etablert et sosialt nettverk rundt dem. 

 
Ignacia er født på landsbygda og tilbrakte sine første år i byen som hushjelp. Som 
21-åring giftet hun seg og fikk barn, og hun og mannen leide et rom i sentrum. 
Etter hvert klarte de å spare opp nok penger til å kjøpe en tomt i Nueva Llaqta. 
Huset bygde de selv av adobes. Det var mye tungt arbeid, som for henne kom i 
tillegg til daglig husarbeid og salg. På grunn av overanstrengelser, og tunge bører 
med adobes og bøtter med vann som måtte bæres fra kilden og opp til tomta i 
åsen, spontanaborterte hun to ganger. I dag har hun og mannen to døtre på 17 og 
29 og en sønn på 25. Den eldste er gift og bor med mann og barn i Lima, mens 
den yngste datteren bor hjemme. Sønnen har fått baby med forloveden sin. Det 
unge paret bytter på å bo hos hennes foreldre i nabobydelen og hjemme hos hans 
familie, og de har fått mye hjelp helt fra begynnelsen. Ignacia stiller alltid opp 
som barnevakt, og da har hun barnebarnet i et teppe på ryggen mens hun selger 
eller lager mat i felleskjøkkenet. 

 

Et hus i Nueva Llaqta er gjerne bygd rundt en gårdsplass som alle rom vender ut mot. Her 

utføres de fleste av kvinnenes husholdsaktiviteter, som klesvask, matlaging og barnepass, 

og her opprettholdes de sosiale relasjonene kvinner imellom. Husdyrene, som kylling, 

and, sau og gris, holder også til her. Rommene rundt gårdsplassen består som regel av et 

kjøkken, flere soverom og lagerrom. Kjøkkenet har en spesiell betydning siden det er her 

maten kokes og familien spiser sammen. Det er også her man gjerne tar imot gjester og 

hvor de fleste sosiale aktiviteter foregår. Om man lager maten på ildsted, primus eller 

gasskomfyr avhenger av økonomisk og sosial status. De fleste har både et tradisjonelt 

ildsted hvor de fyrer med ved og en primus. Unge par med bare et rom har som regel bare 

primus, mens et ildsted definerer en etablert familie med eget hus og kjøkken.  

 
Olinda har det største huset i øvre del, og det er bygget rundt en stor gårdsplass som 

rommer en urtehage, innhegning til høns og ender, to vaskeplasser og to bad. Man kan 

komme inn fra to dører, som vender mot hver sin gate. I den ene enden har hun en liten 

butikk. Egentlig er dette to hus som er bygget sammen, og den ene delen tilhører den 

eldste datteren som nå har flyttet til sin manns hjemby. Olinda leier i dag ut rom til tre 

familier og en mann. Vaskeplassene og Olindas kjøkken, som ligger ved siden av 

butikken, er samlingspunkter for kvinnene i familien, i tillegg til kvinnelige naboer, 

venner og leietakere. Alle hjelper til i matlaging og deltar i måltider når de er på besøk. 
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På kjøkkenet holdes marsvin, som blir spist ved spesielle anledninger og høytider. Både 

marsvin og de andre husdyra lever av kjøkkenavfall og matrester som potetskrell, 

bønneskall og løkstilker. På denne måten blir alt brukt og ingenting går til spille. 

Kvinnene er flinke til å gjøre bruk av alle tilgjengelige ressurser. Hvis man en dag verken 

har penger eller mat i huset, har man muligheten til å gå ut på landsbygda like utenfor 

byen og sanke nabu, en grønn plante som kan kokes og spises til middag. 

En befolknings daglige aktiviteter er sosiale prosesser som utgjør et komplekst 

sett av mekanismer og organisering. Husholdssfæren rommer aktiviteter for daglig 

produksjon og forbruk av mat og andre varer og tjenester som har med overlevelse å 

gjøre, samt aktiviteter for å forme nye generasjoner, det vil si barneoppdragelse. Et 

hushold er altså en sosial organisasjon med det spesifikke formål å utføre de aktiviteter 

som er relatert til daglig forsørging og reproduksjon av generasjoner (Jelin 1991).  

Disse aktivitetene varierer med klassetilhørighet. Jelin (1991:26) skiller mellom 

tre typer hushold i urbane kapitalistiske samfunn i Latin-Amerika; arbeiderhushold, 

fattiges hushold og små familiebedrifter. I arbeiderens hushold er idealet at lønnen bør 

kunne forsørge en kjernefamilie. Realiteten er imidlertid en annen, og det er kvinnene 

som sørger for at endene møtes økonomisk gjennom sine nettverk. Hos fattige hushold 

med en ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet, er en eventuell lønn for liten til å forsørge 

enheten. Dette medfører en konstant bønn om hjelp fra uformelle nettverk og sosialhjelp, 

og husholdet mister sin selvstendighet. Kronisk ustabilitet er vanlig i urbane strøk i 

fattige land. En tredje type er familiebedrifter, basert på medlemmenes arbeid, som på 

samme tid er en produktiv og reproduktiv enhet. Husholds- og markedsorienterte 

oppgaver kan ikke skilles klart fra hverandre, det er ikke noe skille mellom arbeidsplass 

og husholdssfære. Kvinnen har ansvaret for husholdsarbeidet, men likevel deltar hun og 

barna aktivt i familieforetaket. Disse tre typene finnes ikke i rene former, skillene flyter 

over i hverandre og det er mange mulige kombinasjoner. Hushold i uformell sektor er 

ofte en blanding av type to og tre (Jelin 1991:27). Dette gjelder også for Nueva Llaqta, 

hvor både midlertidige jobber, egen produksjon og salg i liten skala gir inntekter til 

husholdet. Alle hushold i bydelen har en rekke med ulike inntektskilder og alle 

medlemmer bidrar på hver sin måte for å skaffe penger, mat og andre ressurser. 

Arbeidsdelingen følger kjønn og generasjoner, og barn lærer å arbeide fra de er små. De 
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hjelper til med å passe husdyr, med rydding og vasking, og spesielt jenter hjelper til i 

matlaging. Hvis foreldrene har butikk, må barna også hjelpe til med å passe den. Hvis 

foreldrene selger på markedet eller på gata, er barna ofte med før skolealder. Noen barn 

blir også sendt ut for å tjene penger som gateselgere eller skopussere. 

 

”Det fins ikke arbeid”34: Å klare seg i uformell sektor 
Det som identifiseres som det største problemet av både menn, kvinner, unge og gamle i 

bydelen Nueva Llaqta, er at det ikke fins arbeid å få. ”No hay trabajo” (”det fins ikke 

arbeid”) blir stadig vekk gjentatt. I Peru har bare en liten prosent av innbyggerne fast 

stabilt arbeid, og resten må klare seg på det uformelle markedet med gatesalg og 

småjobber. Dette er imidlertid ikke lett å se ut ifra den offisielle statistikken, og man må 

definere hva som regnes som en fast jobb. 

I følge det nasjonale statistikk- og informasjonsinstituttet INEI, hadde 92,3 % av 

den økonomisk aktive befolkningen arbeid i 1999. Her inkluderes imidlertid alle som har 

jobbet minst 1 time i uka forut for spørreundersøkelsen. Personer med arbeid deler de opp 

i ”adekvat arbeidende” (adecuadamente empleados) (50,5 %) og ”underarbeidende” 

(subempleados) (41,8 %). Det sistnevnte betyr personer som enten ikke jobber full tid 

eller som er underbetalt. I tillegg kommer den ”skjulte arbeidsløsheten”, som ikke 

kommer til syne i statistikken. Det ligger store mørketall under betegnelsen ”økonomisk 

passiv befolkning”, som ikke tas med i beregningen av arbeidsløshet. Her inngår 

arbeidsløse personer som ønsker arbeid, men som ikke er aktivt arbeidssøkende. Dette 

kan være av ulike grunner, som at de ikke oppfyller krav til utdanning eller at de ikke tror 

det er mulig å finne jobb (INEI 2000). 

Keith Hart skrev i 1973 en artikkel om de økonomiske aktivitetene til urbane 

fattige arbeidere i Accra i Ghana, der han introduserer bruken av begrepet ”uformell 

sektor” i økonomisk antropologi. Det han kaller ”subproletariatet” er den delen av 

arbeiderne med lavest inntekt, som omfatter flesteparten av de fattige migrantene fra 

landet, og som ofte er analfabeter og ufaglærte. Han sier at prisinflasjon, dårlige 

lønninger og høyere krav i arbeidsmarkedet har ført til en økende grad av uformellhet i 

denne gruppens inntektsgenererende aktiviteter. Ifølge Hart går det grunnleggende skillet 
                                                 
34 ”No hay trabajo.” 
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mellom formell og uformell sektor på det å motta lønn og det å jobbe for seg selv. I 

uformell sektor går det igjen et skille mellom legitime og illegitime aktiviteter. Det 

legitime omfatter alt mulig fra jordbruk, håndverk og salg til utveksling av gaver, lån av 

penger og tigging (Hart 1973). 

Den peruanske økonomen Garavito påpeker at det peruanske arbeidsmarkedet er 

delt i to segmenter; en moderne kapitalistisk sektor der bedrifter etterspør arbeidskraft, og 

en tradisjonell sektor der folk jobber for seg selv (autoempleo) (Garavito 1995:113). 

Lederne av ulike fattige bydeler i Cusco sier at arbeidsløsheten i disse områdene er større 

enn andre steder, opp til 90 %. Derfor er det også mer vanlig med salg og andre 

småjobber i uformell sektor i de fattige bydelene. Andelen kvinner i det formelle 

arbeidslivet er lav. I de tre fylkene Cusco, Apurimac og Madre de Dios, var 28 prosent av 

den økonomisk aktive befolkningen kvinner (Ramos 1996:73). I den uformelle 

økonomien er imidlertid kvinnenes deltakelse langt høyere. 

Moore (1988) viser at det er nok av eksempler på kvinner i samfunn over hele 

verden som defineres som husmødre når de faktisk driver med jordbruksarbeid og små-

skala produksjon for markedet, i tillegg til vedlikehold av husholdet og barneoppdragelse. 

Gjennom sine aktiviteter gir disse kvinnene et betydelig bidrag til husholdsinntektene, 

både indirekte i form av deres ulønnede jordbruks- og husholdsarbeid, og direkte i form 

av pengene de tjener på markedshandel og småvareproduksjon (Moore 1988:43). 

Man må imidlertid være forsiktig med å sette for skarpe skiller mellom formell og 

uformell sektor. Bunster og Chaney (1989), som skriver om arbeidende kvinner i Lima, 

påpeker at det er kontinuitet og komplementaritet mellom det formelle og det uformelle, 

siden samme person kan jobbe i begge sektorer på samme tid. Skillet mellom formelle og 

uformelle jobber er vanskelig å sette, siden uregulerte lavinntektsjobber kan noen ganger 

bli inkludert i den formelle strukturen og andre ganger ikke. Arbeidsmarkedet er 

imidlertid sterkt kjønnsdelt, og kvinner befinner seg i annenrangs yrker med lavest 

lønning, lavest status, stor usikkerhet og mangel på helsetjeneste eller pensjonsrettigheter. 

Kvinner som migrerer til byen for å få jobb, ender med stor sannsynlighet opp som 

hushjelper eller gateselgere. De få som klarer å akkumulere nok kapital kan begynne med 

markedssalg og et fåtall finner arbeid i fabrikk. Utover dette er tigging stort sett det 

eneste alternativet. Sjansen er også stor for at kvinnene forblir i lavstatusjobbene. Menn 
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beveger seg oppover og får bedre jobber etter hvert, mens kvinner beveger seg bare fra 

hushjelpyrket til gatesalg eller tigging, og sjelden til fabrikkarbeid og nesten aldri til 

kontor- eller butikkarbeid. I tillegg til mangel på utdannelse, er kravet om ”bra utseende” 

(buena presencia) noe som hindrer indianske kvinner i å få kontor- og butikkjobber 

(Bunster og Chaney 1989). Dette gjelder ikke bare for Lima; unge kvinner i Nueva Llaqta 

klaget også over vanskelighetene med å få jobb i butikk, spesielt i sentrum, fordi 

arbeidsgiverne vil ha ”høye og pene” jenter, det vil si med et ikke-indiansk utseende. 

Uformell sektor omfatter altså alle inntektsgenererende aktiviteter som faller 

utenfor det formelle, lovregulerte arbeidsmarkedet. I bydelen Nueva Llaqta er det vanlig 

at man jobber for seg selv. Menn tar midlertidige jobber som snekkere, murere og 

bygningsarbeidere. Kvinner tar enkeltoppdrag som vasking og matlaging for private, og 

de produserer gensere for turistbutikker eller smykkedeler til eksporterende 

smykkeverksteder. De selger hjemmelaget mat og drikke, grønnsaker og andre produkter 

på gata eller på dørene i bydelen. Kvinnene bidrar på denne måten i stor grad til 

husholdets økonomi. I tillegg til å ha ansvaret for barna, matlaging, husarbeid og pass av 

husdyr, bidrar de med penger fra produksjon og salg. 

Få kvinner har hatt fast ansettelse utenom å være hushjelp, selv om noen av de 

yngre kvinnene har jobbet på restaurantkjøkken, i vaskeri eller i butikk. De som blir 

ansatt i butikker og restauranter, oftest unge jenter, er som regel svært underbetalt. Lønna 

de mottar er ofte under halvparten av den lovfestede minimumslønnen i Peru, som er satt 

til 410 soles (ca 1000 kroner) i måneden. Den vanlige bakgrunnen til kvinnene i Nueva 

Llaqta er at de som unge jenter ble sendt fra hjembygda til byen for å jobbe som 

hushjelper35 hos middelklassefamilier. Arbeidsforholdene for hushjelper er meget 

varierende. Hvor mye de tjener og hvordan de blir behandlet, avhenger av den enkelte 

familie som ansetter jentene. Mange får ikke lønn i form av penger, men jobber for husly, 

mat og klær. De fleste blir lovet skolegang, men dette blir ofte ikke fulgt opp. Siden de er 

alene, befinner de seg i en sårbar posisjon. Mange opplever å bli utnyttet og trakassert. 

De som har blitt behandlet på en menneskelig måte regner seg derfor som heldige: 

 
Morelia (22 år) ble sendt til byen da hun var bare 10 år gammel for å jobbe og gå 
på skole. Hun kom til en familie hvor hun var hushjelp og barnepike. Hun hadde 

                                                 
35 På spansk heter det empleada domestica, men de blir ofte bare kalt la chica (piken). 
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som oppgave å passe på en baby, i tillegg til å gjøre alt mulig som å vaske, lage 
mat, servere, re senger, vaske klær og stryke. Hun jobbet fra tidlig om morgenen 
til sent på kvelden. I følge henne var det en rik familie, de eide visst en bedrift. 
Hun mener selv at hun var heldig, for familien var snill og behandlet henne som 
en del av familien. For eksempel spiste hun alltid middag sammen med familien, 
mens vanligvis må hushjelpen spise alene på kjøkkenet. De første dagene hadde 
hun likevel grått mye. Hun kunne lite spansk da hun kom, men etter hvert ble hun 
vant til livet i byen og lærte seg språket. Familien sendte henne på skole, så hun 
skulle få utdanning. Hun sier at hun ikke savner sin egen familie lenger, fordi hun 
er blitt vant til å klare seg på egen hånd og bo alene. 

 
Ignacia (50 år) kom til byen da hun var 14 år gammel for å arbeide for ”en rik 
familie”. Hun jobbet som hushjelp i samme familie til hun var 21. Hun måtte 
jobbe hele dagen med å lage mat, vaske opp, re senger, vaske klær, stryke, gjøre 
rent i huset og passe barn. Hun bodde i huset der hun jobbet og fikk dårlig lønn, 
men mente likevel at hun hadde vært heldig på mange måter. Hun sa at 
arbeidsgiverne var snille. De hadde oppdratt henne og lært henne mange ting, 
blant annet kunsten å lage god mat36 og at man ikke bør få for mange barn. 
Ignacia fortalte at de var glad i henne fordi hun var flittig, arbeidsom og flink til å 
lage mat. Hun lærte å arbeide hardt da hun jobbet som hushjelp. Det er hun glad 
for nå, for slik har hun lært å klare seg selv, uten å strekke ut handa for å tigge. 

 

Etter noen år har Morelia, Ignacia og de andre kvinnene i Nueva Llaqta kommet seg ut av 

hushjelpyrket ved å gifte seg, som regel med menn som også har sin opprinnelse fra 

landsbygda. De har stiftet sine egne hjem i byen, og de fleste har så tydd til ulike former 

for aktiviteter for å bidra til inntektene i husholdet. De to dominerende strategiene er salg, 

enten gatesalg eller hjemmefra, og håndverksproduksjon som utføres i hjemmet. Begge 

disse strategiene kan kombineres med husarbeid og barnepass i større eller mindre grad. 

Gateselgere er nødt til å ta småbarn med seg på jobb, eller la dem være igjen alene 

hjemme, på grunn av mangel på barnehager. De har ofte ikke råd til legehjelp når barna 

blir syke, fordi de ikke er dekket av helseforsikring. Når barna blir syke, må de bli 

hjemme fra jobb, og taper inntekt (jf. Bunster og Chaney 1989). Slik er situasjonen for 

Crecencia, som iverksetter flere strategier for å skaffe inntekt og mat til husholdet: 

 
Crecencia pleier å selge mate (urtedrikk) i sentrum. Da går hun rundt i gatene og 
på markedet med to bøtter, en med drikken og en med glass i rent vann, og hun 
selger til markedskvinner og andre folk. Minstejenta på 1 år bærer hun i et teppe 
(liklla) på ryggen. I tillegg selger hun ofte kjøtt og ost til naboene i bydelen. 
Kjøttet får hun på kreditt hos en kvinne som kommer fra samme distrikt som 
henne, og osten får hun tilsendt fra faren som er småbonde (campesino) i et 

                                                 
36 ”God mat” betyr i denne sammenheng sannsynligvis mestis-mat i motsetning til indiansk mat. 
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indianersamfunn (comunidad) i Chumbivilcas. Hun går da fra dør til dør og tilbyr 
ost eller kjøtt, som hun veier på en håndvekt. Hun skaffer seg også inntekt ved å 
vaske klær for andre. Pengene hun tjener går til husleia, pluss mat og klær til 
barna. Men det strekker ofte ikke til, og enkelte dager må hun gå sulten. Hun 
pleier derfor ofte å hjelpe til med matlagingen i felleskjøkkenet, og da mottar hun 
gratis middag til seg og barna. Men nå sier hun at hun heller vil bruke all tiden på 
å selge, for hun tror at hun da kan tjene mer penger på dette, som vil være nok til 
å kjøpe middag fra felleskjøkkenet og til andre ting også. Hun har ikke penger til 
å kjøpe klær og sko til seg selv, eller til å gå til lege ved sykdom. Da babyen ble 
alvorlig syk, dro hun til helsestasjonen i nabobydelen. Der hun fikk gratis 
kosttilskudd fordi babyen led av underernæring. 

 

”Myndighetene er rå”37: Stigma, usikkerhet og ambivalens 

Å selge på gata er risikofylt fordi det regnes som ulovlig. De siste 25 årene har dessuten 

trakassering av gateselgere blitt verre i Peru, blant annet fordi de er blitt utpekt som 

syndebukker for dårlige økonomiske tider (Bunster og Chaney 1989). Kvinnene som 

selger på gata uten fast bod, las ambulantes38, betaler ingen skatt og trosser forbudet fra 

Cusco kommune, som vil holde sentrum fritt for gatesalg av hensyn til turistene. Med 

jevne mellomrom blir områder ryddet opp og hele markeder har blitt forflyttet. 

Gateselgerne blir slått ned på av det kommunale politiet som jager dem fra plassene 

deres, konfiskerer varene deres og gir bøter. Selgerne utøver da motstand ved å løpe eller 

krangle, skjelle ut og kreve tingene sine tilbake, uten at det nødvendigvis fører fram. 

Dette skjedde med søstrene Crecencia og Morelia da de solgte løk i sentrum. De fortalte 

meg at kontrolløren hadde tatt alle løk-buntene fra dem og at de hadde grått og kranglet 

med ham uten at de fikk noe tilbake. Forholdet mellom fattige selgere og politiet er en 

asymmetrisk relasjon. Politiet har maktmidler til rådighet og misbruk av makt skjer ofte. 

De stjeler varer og trakasserer kvinnelige selgere, og dette oppleves som grovt 

urettferdig. Slik ble overgrepene beskrevet av Olinda: 
 

Disse agentene fra kommunen kommer i lastebilene sine og tar frukten, 
grønnsakene og alt det som de selger på gata. Mange ganger når jeg har vært og 
handlet, så har de kommet og tatt alt, de bare tar det uten videre. Det gjør meg 
sint! Disse gateselgerne er de fattigste av alle. De lar barna sine være igjen 
hjemme og går ut for å selge hele dagen, og så selger de bare lite grann. Noen 
ganger får man solgt, andre ganger ikke, sånn er det. 1 sol, 2 soles, så lite er det de 
tjener. Men likevel tar de fra dem tingene deres, hva er det agentene tenker på?! 
Jeg blir så sint! En gang gikk jeg for å kjøpe grønnsaker og jeg hadde det i 

                                                 
37 ”Las autoridades son brutos.” 
38 Vendedoras ambulantes = ”ambulerende selgere”. 
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bæreteppet mitt. Jeg stoppet for å hvile, la teppet på bakken og støttet meg til 
veggen. Da kom agentene og tok fra meg teppet mitt. Å, jeg skjelte dem så ut, 
supaypa wachan [quechua: djevelens avkom], jeg sa alt mulig til dem, ’jeg selger 
ikke, se godt på meg, ser jeg ut som en selger? Dette har jeg kjøpt! Er jeg selger, 
kanskje? Supaypa llant’an! [djevelens brensel]’ Så slo jeg dem med løken!39

 

Å trosse forbud mot salg er en form for hverdagens motstand og en nødvendighet for 

muligheten til å komme seg fram i livet. En kvinne på 24 år med to barn, som bor i nedre 

del av Nueva Llaqta, lever av å selge stearinlys på gata utenfor kirkene. Hun fortalte om 

vanskelighetene med gatesalg og om hvordan selgere prøver å vise kollektiv motstand: 

 
Alle vi selgere stod sammen og klagde til kommunen fordi de ikke lar oss selge 
på festene. De kommer i biler og jager oss vekk og tar fra oss varene. Derfor må 
vi selge i det skjulte og gjemme oss som tyver. På Señor de Huanca-festen krevde 
de betaling. De slo oss og satte oss i fengsel som tyver. Det fins ikke rettferdighet. 
Kampen er hard. Kommunen lar oss ikke selge [på gata] som før, nå må vi gå opp 
[helt til kirkedøra] hvor folk ikke kan se oss. Under fester tar de seg mye betalt, 
50 soles, og gir fordeler til de som har penger, de som selger i stort, ikke til oss 
som selger i smått. Myndighetene er rå og tar fra oss tingene. Jeg blir redd for 
mine barn. Jeg skulle gjerne funnet en jobb for å forsørge mine barn. Jeg skulle 
ønske det fantes små bedrifter i Cusco hvor kvinner kunne arbeide. Vi ønsker oss 
hjelp med barna for å kunne arbeide, som heldags Wawawasi40 (barnehage). Det 
skulle vært i alle fattige bydeler. Vi som har små barn kan ikke arbeide.41

 

Myndighetene prøver å få kontroll over uformell sektor ved å forby salg utenfor regulerte 

markedsplasser med boder og ved å kreve inn skatter og avgifter. Fattige kvinner har 

derfor ofte ikke annet valg enn å bryte loven for å overleve, mens myndighetenes 

”løsning” er å holde dem ute av syne. Kvinner som selger på gater og markeder i Cusco 

har imidlertid aldri vært passive ofre for overgrep. Tvert i mot har de ofte stått i spissen 

for politiske kamper, de har spilt en viktig rolle i generalstreiker i byen og har kjempet 

for egne krav, blant annet for å få bedre infrastruktur på markedsplassene og bli rettferdig 

behandlet av politiet. Overmakten er imidlertid stor, og staten har ofte brukt voldelige 

midler for å slå ned markedskvinnenes opprør (Seligmann 1998; de la Cadena 2000).  

Disse markedskvinnene, kjent som cholas, sees på som noe urent, som ikke passer 

inn noe sted. De utgjør en mellomkategori mellom indianer og mestis, og hører til både i 

                                                 
39 Personlig samtale med Olinda 14. mars 2002. 
40 Quechua: wawa = barn, wasi = hus; barnepass med statlig støtte. 
41 Intervju i forbindelse med husholdsundersøkelsen, 16. desember 2001. 

65 



byen og på landet, eller et sted midt i mellom. Derfor varierer deres status med hvor de 

befinner seg, i følge Weismantel (2001). På landsbygdas markeder representerer de byen, 

hvithet og modernitet, og de blir behandlet med respekt av de indianske kvinnene som 

kjøper varer av dem. I byen derimot blir markedet oppfattet som en bit av landsbygda; 

skittent og gammeldags, og mestiskundene ser på markedskvinnene som indianere. Las 

cholas blir dermed gjort til fremmede i sine egne byer der de bor og arbeider. Dette har 

sammenheng med at etnisitet er nært koblet til geografi i høylandsbefolkningens sosiale 

bevissthet, og den dominerende oppfatningen er at de hvite bor i byer, mens landsbygda 

er indiansk. Weismantel hevder at markedsplasser i Andes er feminine, fordi de 

domineres av kvinner. I den sosiale og kulturelle orden som middel- og overklassen 

fremmer, er den offentlige sfæren maskulin. Derfor blir markedskvinner matter out of 

place i øynene på mestisene i de øvre klassene. Som indianere i byen og kvinner i 

offentlig sfære, utgjør markedskvinnene forstyrrende elementer som bryter med den 

sosiale orden. De kroppsliggjør det Douglas kaller dirt:”dirt is the by-product of a 

systematic ordering and classification of matter, in so far as ordering involves rejecting 

inappropriate elements” (Douglas 1966, sitert i Weismantel 2001:46). 

Staten har, ifølge Seligmann (1998), interesse av å beholde de eksisterende 

maktstrukturene og relasjonene basert på klasse og etnisitet, og dette fører til 

konfrontasjoner med las cholas fordi de representerer en trussel mot den etablerte sosiale 

orden. Markedskvinnene befinner seg mellom det nasjonale storsamfunnet og den fattige 

landsbygda, og er derfor i en posisjon som gjør dem bevisste på maktstrukturene som 

kontroller livene deres. De må lære å både omgå og unngå representanter fra 

myndighetene, og slik utvikler de en bevissthet om klasse og etnisitet (Seligmann 1988). 

Disse kvinnene tar imidlertid avstand fra å bli kalt cholas, som først og fremst er et 

stigmatiserende begrep. I møter med myndighetene presenterer de seg selv som moralsk 

pålitelige kvinner, mødre og arbeidere. De har utviklet sine egne moralske verdier, som 

bygger på ærlig arbeid, tapperhet og respekt. Disse verdiene symboliserer trangen til å 

arbeide og kjempe mot alle odds til det beste for familien (de la Cadena 2000).  

Ignacia og Olinda er eksempler på to kvinner som har kjempet seg fram i livet. De 

startet med ingenting, men har arbeidet hardt; de har reist mye mellom land og by og 

solgt varer på gater og torg. På tross av at de har blitt skjelt ut som cholas og jaget av 
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statlige kontrollører og politi, har de aldri gitt opp. De ser seg selv som mestizas 

campesinas i byen, deres viktigste roller er arbeidere og mødre, og de krever å bli møtt 

med respekt. Etter hvert som de får mer erfaring, kapital og voksne barn som kan hjelpe 

til, klarer en del kvinner å etablere seg med markedsboder, små butikker og nettverk av 

grossister og faste kunder. Dette er den nåværende situasjonen for Olinda og Ignacia; 

Olinda har en liten butikk hjemme i huset sitt, mens Ignacia har et nettverk av naboer 

som hun går rundt til. Begge kvinnene tar med seg varer fra byen som de selger til bønder 

på et landsbymarked, og der kjøper de også med seg jordbruksprodukter til å selge i byen.  

Begge kvinnene opprettholder nære relasjoner mellom by og land, i det de har kontakt og 

samhandler både med indianske campesinos på landsbygda og med folk i byen. Kunsten 

å selge og verdien av hardt arbeid fører de videre til sine døtre. 

 
Ignacia driver nå med ulike typer salg; på markedet, i nabolaget og hjemmefra. 
I nabolaget selger hun pasto, som er gress til å fore marsvin med. Hun kjøper en 
stor bunt på 20-30 kilo for 6 soles av en lastebil som kommer fra landsbygda og 
som stopper oppe ved motorveien på oversida av bydelen. Fôret bærer hun rundt i 
et teppe på ryggen og selger det i smått fra dør til dør i nabolaget. Av dette salget 
kan hun tjene 1-2 soles (2,50 – 5 kroner) på en dag. Ignacia mener at for å lykkes 
må man aldri gi opp. ”Hvis du ikke selger noe en dag, så kan du ikke gi deg dagen 
etter. Du må alltid gå ut for å selge noe”, sa hun. Til naboene selger hun også 
grønnsaker som hun kjøper billig på markedet i landsbyen Kunturwasi.  

I høylandet i Peru er det vanlig med landsbymarkeder på spesielle 
ukedager. Kunturwasi ligger en times reise fra Cusco. Hver søndag møtes folk fra 
byen og landet for å kjøpe, selge og bytte varer. Eksempler på varer fra byen er 
fyrstikker, matolje, sukker, ris, såpe, sjokolade, brus, brennevin, klær, sko, 
skrivebøker og kulepenner. Los campesinos har med seg jordbruksprodukter, som 
ulike sorter poteter, gulrøtter, løk og gresskar. Dette markedet er for mange 
campesinos den eneste kontakt med omverden de har, og de benytter anledningen 
til å være sosiale, spise god mat og drikke chicha. 

Ignacia og hennes yngste datter Lucy på 17 år er to av dem som kommer 
hver uke. Ignacia selger middagsretter, og hennes spesialitet er stekt fisk med ris, 
spagetti og salat. Arbeidet begynner allerede lørdag morgen, da hun kjøper fisk på 
markedet i Cusco, som hun renser og krydrer. På søndagene står mor og datter 
opp klokka halv fem. De lager mat og gjør klart alle tingene, som de bærer på 
ryggen opp til hovedveien. De må gå ut klokka seks for å rekke bussen eller en av 
lastebilene som tar med passasjerer. I Kunturwasi har Ignacia parafinkjøkken og 
benker i boden til en bonde som hun leier lagerplass av. Dette setter hun opp på 
sin faste plass før hun begynner å steke fisk, hakke salat og selge middagsmaten. 
Hun kan tjene godt på en dag, men hun sier at det er jo ikke lett. Det er hardt 
arbeid og hun får veldig vondt i ryggen av det. Hun må bære tunge sekker, og 
deretter sitter hun bøyd hele dagen. Ofte sitter hun til klokka seks om kvelden. 

Lucy har vært med moren på markedet siden hun var ei lita jente, og slik 
ble hun opplært til å selge. I begynnelsen ga moren henne kjeks og småkaker som 
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hun gikk rundt og solgte, siden gikk hun over til pakker med spagetti. For et par år 
siden ble de kjent med eieren av en kolonialhandel, som gikk med på å gi dem 
varer en gros på kreditt. Ignacia står som garantist siden hun har eget hus. Disse 
dagligvarene selger Lucy nå fra sin egen bod. Hun lager 1 kilos pakker med 
sukker, ris, hvetemel og pasta. Matolje har hun i halvliters tomflasker, som hun 
har samlet og vasket. I tillegg selger hun såpe, vaskepulver og fyrstikker. Lucy 
beholder sin egen fortjeneste for å kjøpe ting hun trenger, som skolesaker og 
hårspenner. Ignacia er glad for at datteren har lært å selge. Hun sier at nå trenger 
hun ikke bekymre seg. Hun vet at datteren alltid vil klare seg, fordi hun vet 
hvordan man gjør forretninger. Hvis hun dør i morgen, vil Lucy fortsette, sier 
Ignacia. Samtidig er hun stolt over at datteren studerer. Lucy prøver å komme inn 
på Universitetet for å studere informatikk. Foreldrene betaler for instituttet hun 
går på nå for å klare opptaksprøven, selv om det er dyrt for dem. De mener at en 
bedre framtid ligger i å studere. 

 
Olinda reiser også fra Nueva Llaqta til markedet i Kunturwasi hver søndag. Hun 
pleier å møte Ignacia og Lucy ved veien der de tar buss eller lastebil. Olinda leier 
ikke en bod med tak, men har en fast plass på bakken i utkanten av 
markedsplassen. Her har hun solgt i mange år, og hun har alltid hatt samme type 
varer; ulike slag krydder, hvitløk, tørkede alger, kaffe, bakepulver, peanøtter, 
kokablader, fargepulver til tøy, tresleiver, håndtegner, strisekker og plastposer. 
Varene legger hun oppå en stor, blå plastduk, og over har hun en parasoll av blå 
plast. Olinda pleier bare å holde på til klokka fire om ettermiddagen. Da får hun 
ofte hjelp av mannen eller en av døtrene til å bære med seg alt hun har kjøpt av 
poteter og grønnsaker til å selge i butikken hjemme.  

Olinda er godt etablert og en av de mest velstående blant de fattige i 
Nueva Llaqta. Hun har butikk i huset sitt, der hun får hjelp av de to yngste 
døtrene, Marita (22 år) og Silvia (16 år), som ennå bor hjemme, til å passe på. 
Søstrene har jobbet i butikken siden de var små og har lært hvordan man selger til 
kunder og hvordan man bestiller varer.  Søstrene og moren samarbeider om å 
administrere butikken. Mannen til Olinda, Juan, har derimot ikke lært seg alle 
prisene og passer derfor sjelden butikken alene. Han er ansatt i rikmannsklubben 
Club Cusco, der han har oppgaver som garderobetjener og servitør. Han tjener 
kun minstelønn selv om han har vært ansatt der i 30 år, men han er heldig som har 
fast jobb. Marita sa at hun gjerne ville ha en egen butikk en gang, hvis hun ikke 
fikk annet arbeid. Helst vil hun jobbe som hjelpepleier, som hun har utdannet seg 
til, men det er greit å ha noe i bakhånd.  

 

Både gateselgere som Crecencia, markedsselgere som Ignacia og butikkeiere som Olinda, 

opprettholder sterke bånd mellom by og land. Ved å bære tunge bører på sine rygger fram 

og tilbake mellom Nueva Llaqta og Kunturwasi, representerer Ignacia og Olinda 

bokstavelig talt en kroppsliggjøring av disse båndene. Denne reisingen mellom by og 

land utgjør en form for redistribusjon og sirkulasjon av produkter. Mintz beskriver 

hvordan sukker ble transportert fra Asia til de vestindiske øyer og tilbake til Europa, der 

det skapte nye behov og førte til et skifte i befolkningens kosthold (Mintz 1978/79). På 
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samme måte blir urbane varer som pasta, ris og sukker transportert til landsbygda, der det 

skaper nye behov hos bøndene. Ulike matvarers mening og endring i kosthold, skal jeg 

komme tilbake til i kapittel 4. Poenget her er at kvinnene i Nueva Llaqta utnytter behov 

både på landet og i byen, og de tjener penger på å frakte varer mellom land og by. 

Poteter, mais, løk, bønner, ost og frukt fra landet og pasta, ris, sukker, olje og sprit fra 

byen sirkulerer rundt, og markedskvinnene fungerer som bindeledd i alle transaksjoner. 

De er alle kvinner som bor i byen og som har familie og slekt på landet. Crecencia får ost 

fra sine foreldre, som driver husdyravl med okser og alpakka i Chumbivilcas. Angelina 

besøker sine foreldre i Limatambo, som ligger i et lavere og varmere strøk, og har med 

seg tomater, gresskar, fersken, frukten tuna og liknende. Ignacia og Olinda har comadres, 

venner og faste kunder i Kunturwasi, som de selger til, kjøper av eller bytter med. 

Kvinnerollen i Andes har tradisjonelt med forsørging og oppfostring å gjøre. En 

kvinne sammenliknes med moder jord som gir næring, føde og pleie, og som får ting til å 

vokse, enten det er barn, husdyr eller planter. ”As her family’s uywaq (nurturer), the 

woman in each household is expected to conform to the qualities inherent in Mother 

Earth, the immobile source of inner warmth and sustenance” (Allen 1988:82). 

Kjønnsdiskurser konstruerer kvinner og menn som ulike typer individer, som 

kroppsliggjør ulike prinsipper for handling, for eksempel at mannen er aktiv og aggressiv 

og kvinnen er passiv og mottakelig (Moore 1994). Ved å se på relasjonen mellom 

hvordan kjønn konstrueres og hvordan kjønn leves ut, kan man se hvordan roller 

omdefineres. Fostring (nurture) er en verdi som kvinner i Andes definerer og 

omdefinerer sine aktiviteter i forhold til. Fostring i forhold til barnepass, matlaging, 

jordbruk og husdyrhold foregår innen husholdets rammer. Gjennom å reise og selge får 

de penger til å vokse, ved at de kjøper noe billig og selger det litt dyrere et annet sted. 

Pengene som de tjener går til å kjøpe varer som er nødvendige for husholdets overlevelse. 

Gjennom sin reise- og salgsvirksomhet er de dessuten med på å fø folk både i byen og på 

landet. Kvinnene i Nueva Llaqta opprettholder på denne måten tradisjonelle kulturelle 

verdier knyttet til kjønn, samtidig som de omdefiner sin rolle i forhold til nye former for 

handling (agency). 
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”Jeg er kvinne, jeg strikker”42: Arbeid og kjønn 
 

Da feiringen av morsdagen ble planlagt av bydelsstyret i Nueva Llaqta, ble det snakk om 

å arrangere en stor fest nede på fotballbanen til ære for mødrene i bydelen. Da 

Fredesvinda hørte om festen, trodde hun ikke at noen mødre kom til å gå dit. ”Det blir vel 

en fest for mennene og ungdommen”, sa hun. ”Vi kvinner kan ikke forlate huset sånn 

uten videre, vi må alltid passe på”. 

 

I den antropologiske forskningen av kjønn ble det på 1970-tallet lagt vekt på hushold og 

arbeid, og analytiske dikotomier som ble brukt i forklaringsmodellene var natur – kultur, 

husholdssfære – offentlig sfære og produksjon – reproduksjon. Det ble hevdet at disse 

dikotomiene strukturerte relasjoner mellom menn og kvinner i alle samfunn, og de ble 

derfor brukt universelt for å forklare forskjeller mellom kjønn (Yanagisako og Collier 

1987). I dette kapittelet vil jeg kun gå nærmere inn på dikotomien husholdssfære – 

offentlig sfære, siden dette er mest relevant for min problemstilling. Rosaldo beskrev i 

1974 en strukturell motsetning mellom husholdssfæren og offentlig sfære, der kvinner 

identifiseres med husholdet og menn med offentlig liv. Siden jenter vokser opp i nær 

kontakt med moren, mente hun at de blir absorbert inn i kvinnerollen, de utvikler en 

”feminin” psykologi og får tilskrevet status som kvinne. Å bli mann derimot er en 

prosess. Gutter må bryte båndet med moren for å lære av farens aktiviteter ute i det 

offentlige rom, og vise sine ferdigheter for å oppnå status som mann. Modellen baserer 

seg på antakelsen om at kvinners underordnede stilling i samfunnet er et universelt 

fenomen, i den grad de er henvist til husholdsaktiviteter og er atskilt fra menns sosiale 

verden. For å kunne få makt må kvinner bevege seg ut av husholdssfæren, enten ved å gå 

inn i mennenes verden eller ved å skape et eget samfunn for seg selv (Rosaldo 1974). 

Denne dikotomien er blitt kritisert fordi motsetningen mellom hushold og 

offentlig sfære er en vestlig konstruksjon (Yanagisako og Collier 1987). Jeg mener at 

Rosaldos modell gir et feilaktig bilde av menn som aktive og kvinner som passive 

aktører. Likevel kan skillet passe med arbeidsdelingen på landsbygda i Andes, der 

kvinner har ansvaret i husholdet og menn deltar i offentlig styre. Slik er det også i byen, 

men her går imidlertid også kvinner ut i offentlig sfære når de arbeider med gate- eller 

                                                 
42 “Yo soy mujer, yo tejo.” 
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markedssalg eller deltar i organisasjoner. Mange menn har på sin side arbeidsplassen 

hjemme, for eksempel hvis de har eget snekker- eller mekanikerverksted. 

I studiet av kjønn og arbeidsdeling i Andes-regionen er ”komplementaritet” et 

sentralt begrep, og flere antropologer har beskrevet kjønnsrollene som ”komplementære”, 

altså at kvinnen og mannen utfyller hverandre. Arbeidsdelingen skiller klart mellom 

kjønnene, men bygger samtidig på egalitære og komplementære prinsipper (Isbell 1978; 

Harris 1985; Allen 1988; Paerregaard 1997). To antropologer som har studert kjønn i 

forhold til komplementaritet, arbeidsdeling og kosmologi i Andes, er Olivia Harris (1985) 

og Catherine Allen (1988). Harris bygger på studier av aymara-indianere i Bolivia og 

Allen har studert quechua-indianere i Cusco-området. De sier at alt i kosmos, både 

aktiviteter og objekter, assosieres med et av kjønnene og relasjonen mellom dem. For 

eksempel er den fruktbare jorda kvinnelig, mens fjelltoppene er mannlige; kvinner 

arbeider med hendene, mens menn arbeider med føttene. Begrepet ”kvinne-mann”43 

symboliserer mange grunnleggende relasjoner i det andinske samfunnet. Sosialt sett viser 

det til husholdsenheten som er bygd rundt fusjonen av kvinne og mann. De to har hver 

sine separate, men komplementære sfærer av kunnskap, interesser, evner og oppgaver. 

Begge kjønn deltar sammen i jordbruksarbeid, hvor ploging er mannsarbeid og såing er 

kvinnenes oppgave. Begge kjønn vever tøy, men menn bruker stående, vertikale vever, 

mens kvinner vever horisontalt. Selv om mannlige og kvinnelige oppgaver er konseptuelt 

ulike, kan likevel arbeidsdelingen være fleksibel i praksis. Hver mann og kvinne er 

helhetlige individer, slik at kvinner har maskuline, og menn har feminine egenskaper. 

Selv om det er kvinnens oppgave å gjøre husarbeid, kan mannen gjøre det hvis kona er 

syk eller bortreist. Det er imidlertid bare kvinner som kan servere mat. Som vist ovenfor, 

sammenliknes kvinnen med moder jord, fordi det er hun som gir næring og varme. Det er 

kvinnen som dominerer i husholdet, hvor hun har ansvaret for husarbeid og matlaging. 

Det er der hennes arbeid blir verdsatt, og hun får det siste ordet når avgjørelser angående 

husholdet skal tas. At kvinner har ansvar og kontroll i husholdet gjør imidlertid at de ikke 

kan delta på lik linje med menn i det offentlige liv. Mens mannen er på allmøter og tar på 

seg offentlige verv, er kvinnen hjemme og lager mat (Harris 1985; Allen 1988). 

                                                 
43 Warmi-qhari på quechua og chacha-warmi på aymara. 
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Weismantels studie i det ecuadorianske Andes viser at kjøkkenet og ildstedet er 

senteret i husholdet og forbindes med kvinnen. Autoritetsstrukturer i husholdet styrer 

hvem som blir servert først og mest, og hvem som sitter hvor under måltidet. Siden det er 

kvinner som lager og serverer maten, er det på kjøkkenet de har mulighet til å utøve 

makt; det er hun som bestemmer hvem som skal bli servert hvilken mat og i hvilken 

rekkefølge. Gjennom denne praksisen sosialiseres barna inn i bestemte roller som står i 

forhold kjønn, alder og relasjon til resten av husholdsmedlemmene (Weismantel 1988). 

Den mannlige dominansen reflekteres i machismo; et begrep som brukes for å 

forklare kjønnsforskjeller. Det innebærer et ideal om at mannen er sterkest og arbeider 

ute i det offentlige rom for å forsørge kvinnen, som holder seg hjemme og tar seg av barn 

og hjem. I følge Harris (1983) finner man røttene til machismo i den kulturelle 

innflytelsen fra middelhavsområdet, og i holdninger og verdier som opprettholdes av den 

katolske kirken. Hun sier at machismo er en ideologi om atferd; for å være en skikkelig 

mann må man ikke være redd for noe, være seksuelt viril, ha avlet mange barn, utøve 

kontroll over kvinnelige familiemedlemmer, ha autoritær atferd og være voldelig. 

Karakteristikkene av en skikkelig kvinne er de motsatte; underlegenhet, avhengighet og 

oppofrelse for hjem og familie (Harris 1983). Melhuus, som har studert kjønn i Mexico, 

påpeker at machismo brukes for å forklare kvinners lidelse. Stereotypien av en macho er 

en voldelig, alkoholisert og utro ektemann, eller en aggressiv, seksuelt viril ung mann 

som drikker mye. Motstykket er en selvutslettende, lidende, utholdende mor eller en 

forsiktig, tilbakeholdende ung kvinne. Men å være macho betyr også å være en hardt 

arbeidende, ansvarlig mann som forsørger familien. Ifølge dette idealet kan ikke kvinner 

arbeide uten at det går utover mannens ære. Hvis en kvinne bidrar til husholdsinntektene 

viser det at mannen ikke klarer å forsørge familien på egen hånd (Melhuus 1996). 

Å sammenlikne machismo og komplementaritet er vanskelig, siden det første kan 

brukes både som etisk eller emisk betegnelse, mens det siste kun er et etisk, antropologisk 

begrep. Dessuten kan begge begreper defineres både ut i fra arbeidsdeling basert på kjønn 

og ut i fra ideologi om egenskaper og atferd ved kjønn. Begge fenomenene kan imidlertid 

defineres som diskurser om kjønn, slik Moore (1994) bruker dette begrepet. I følge 

Moore kan flere ulike diskurser om kjønn eksistere side ved side i et samfunn. Disse er 

ofte i konflikt med hverandre og varierer i forhold til klasse og etnisitet. Hva som har 
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størst innflytelse på en kvinnes liv avhenger av utdanning, arbeid, livserfaring og 

personlighet, i tillegg til klasse og etnisitet. I Nueva Llaqta eksisterer komplementaritet 

og machismo side om side. Typiske macho-trekk, som at menn drikker mye sammen med 

venner, er utro og slår kona, forekommer. Dessuten tillegges kvinner moralske verdier og 

karakteristikker som dydighet og forsiktighet i forhold til alkohol og seksualitet. Mangel 

på dydighet sanksjoneres gjennom sladder og dårlig rykte, og ryktene sprer seg fort. Det 

aspektet ved machismo som man finner i andre regioner og andre sosiale klasser, nemlig 

at kvinner ikke bør arbeide utenfor hjemmet og bidra til husholdsinntektene, gjelder 

imidlertid ikke her. Menn og kvinner utfører ulike typer arbeidsoppgaver, som gir like 

viktige bidrag til husholdet. Kjønnsroller og arbeidsdeling kan tolkes på forskjellige 

måter. For eksempel kan noe som oppfattes som machista ved første øyekast, få mening i 

forhold til komplementære prinsipper, uten at man dermed bør romantisere 

komplementaritet. Arbeidsdeling og konstruksjon av kjønn er i stadig endring, og 

tradisjonelle kjønnsroller fra landsbygda endres i byen. Et spørsmål man kan stille seg er 

likevel om kvinners arbeid sees i forhold til komplementære prinsipper? Eller er det kun 

er en nødvendighet som kommer av fattigdom og en vanskelig urban situasjon med stor 

arbeidsløshet i offentlig sfære? Hadde kvinnen holdt seg hjemme hvis mannen tjente nok 

penger, eller ville hun uansett ha funnet sin egen måte å få sin egen inntekt på? Olinda er 

et eksempel på at kvinners arbeid og økonomiske selvstendighet er høyt verdsatt og ikke 

bare en nødvendighet i krise. Hun har en mann med fast jobb, et stort hus med leieboere 

og egen butikk, noe som viser at hun er en av de mest velstående kvinnene i bydelens 

øvre del. Likevel reiser hun hver søndag ut til landsbymarkedet for å sitte på bakken og 

selge. Denne reisingen er en forutsetning for hennes suksess, og markedssalg er viktig for 

hennes identitet som mestiza, med tilhørighet både i byen og på landet. 

Menn og kvinner assosieres med bestemte, komplementære egenskaper og 

oppgaver. Mannens rolle forbindes med tyngre kroppsarbeid, som å bygge hus, mure og 

snekre, og han utfører grovarbeid hjemme i huset og på tomta. Kvinnens rolle knyttes 

som regel til husholdssfæren. Dette dreier seg om å kunne lage mat, veve, strikke og sy, 

selge, gjøre rent, pleie sykdom, dyrke urter og ha kjennskap til urtenes egenskaper. 

 
En ettermiddag satt Fredesvinda i stua og strikket sammen med sine to døtre Ana 
Maria (29 år) og Cecilia (26 år) og noen av barnebarna. Da Cecilias datter Joana 
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på fire år forstyrret bestemor i strikkingen, kalte Fredesvinda henne for wailaka, 
som betyr ”udugelig kvinne” på quechua. Ana Maria forklarte at det betyr ”en 
kvinne som ikke kan lage mat, vaske, stryke, strikke, ingenting”. Joana fortsatte å 
tulle og spurte om bestemoren var en mann. ”Nei, jeg er kvinne, jeg strikker”, sa 
Fredesvinda. Cecilia, som holdt på å strikke kofte til Joana, ville at moren skulle 
lære henne et nytt mønster. Fredesvinda viste henne et blomstermønster, men det 
var vanskelig og Cecilia strevde uten å få det til. Fredesvinda var oppgitt over 
datteren si som ikke kunne strikke skikkelig selv om hun var en voksen kvinne. 
Hun mente at Cecilia alltid burde følge med på hvordan moren strikker for å lære. 
”Du har jo ikke lært noen mønster. Du er en kvinne, nå burde du kunne dette.” 

 

Kvinnenes hovedoppgaver i husholdet gjelder alt som har med mat og pass av barn og 

eldre å gjøre. De har også ansvaret for husdyr og for utleie av rom i huset. Kvinner velger 

derfor oftest inntektsgenererende aktiviteter som de kan kombinere med husarbeid og 

barnepass. Det er mye å gjøre i løpet av en dag, og kvinnene er stort sett enige om at de 

arbeider mer enn menn. Når mannen er arbeidsløs, og spesielt i perioder hvor det ikke er 

strøjobber å oppdrive, er det kvinnen som i praksis blir hovedforsørger. Likevel har menn 

ofte ikke forståelse for verdien av arbeidet kvinnene gjør, både innen og utenfor 

husholdet. Spesielt er det mange menn som ikke liker at kvinnene bruker mye tid utenfor 

hjemmet, selv om det er nødvendig for husholdets levedyktighet. Gjennom deltakelse i 

nabolagsorganisasjonene får kvinnene blant annet billig mat og gratis melk, i tillegg til at 

de bygger uformelle sosiale nettverk. På felleskjøkkenet samarbeider kvinnene om å 

organisere innkjøp, matlaging og salg, og alt arbeid og alle avgjørelser blir gjort i 

fellesskap. Slik styrkes kvinnenes selvtillit og de sosiale båndene som forener dem. 

Felleskjøkkenet og melkeglasskomiteen er på den måten sentrale både for husholdenes 

økonomiske overlevelse og kvinnenes sosiale liv og bevissthet. 

 

”Jeg lider”44: Konflikt, dominans og lidelse 

Kvinnenes arbeidsmengde i løpet av en dag bestemmes i stor grad av måltidenes struktur, 

altså hvordan og når på døgnet man spiser. Disse strukturene endrer seg ved innflytting 

til byen. På landsbygda serveres stort sett suppe med poteter til middag, og tidspunktet 

for måltidene tilpasses arbeidet med jorda og husdyrhold, slik at lyset midt på dagen 

utnyttes til det fulle. Blant mestiser i byen er imidlertid dagens viktigste måltid lagt til 

                                                 
44 ”Soy sufrida.” 
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midt på dagen, mellom tolv og to, og den skal bestå av to retter; suppe og en hovedrett 

med ris. I Nueva Llaqta spiser man frokost (desayuno) bestående av brød og kaffe tidlig 

på morgenen, middag (almuerzo) ved tolvtiden og ettermiddagsmat (lonche) med brød og 

kaffe i femtiden. De som har råd til det kan også spise varm kveldsmat (cena). Arbeidet 

med å lage middag er tidkrevende og begynner rett etter frokost, siden råvarene må 

kjøpes inn og alt lages fra bunn av. Dette fortalte Ignacia og Angelina om arbeidsdagen: 
 
Ignacia fortalte: ”Jeg står opp hver dag klokka fem, gjør opp ild, lager mat til 
mannen min, går ut for å selge pasto, kommer tilbake og spiser frokost. Noen 
ganger uten å spise, går jeg til felleskjøkkenet for å se til at de er i gang med 
matlagingen der og for å hjelpe til, så går jeg hjem for å vaske og lage mat. Det er 
tid til alt, men vi er alle opptatte med mye arbeid i hjemmet.”  
Mannen til Ignacia er snekker og har nå sitt eget verksted hjemme. Han jobber når 
han får oppdrag. Slik bidrar begge ektefellene til husholdsbudsjettet, men det er 
Ignacia som står for alt husarbeid og matlaging. I tillegg til salg og husarbeid 
deltar hun aktivt i organiseringen av nabolaget. Siden hun har vært leder i 
felleskjøkkenet i fem år, må hun alltid hjelpe til litt i matlagingen der, og hun må 
være med på alle møter. I tillegg har hun meldt barnebarnet sitt inn i melkeglass-
komiteen i nabolaget der småbarn får gratis melk, og hun stiller opp på møter der 
hvis ikke svigerdatteren har muligheten. Fra felleskjøkkenet får hun gratis mat, 
men det tar også mye tid, og blir derfor en kilde til konflikt. Mannen mener hun 
bruker altfor mye tid på dette kjøkkenet og at hun heller burde være mer hjemme. 
Ignacia forteller at hennes mann slår ikke, slik som mange andre. ”Han har det 
bare i munnen. Men det hender jo at vi krangler, og alltid er det problemer”. 
 
Angelina står opp klokka fire om morgenen for å rekke gjennom alt som skal 
gjøres i huset; feie gulvet, mate dyra, fyre opp i ildstedet, lage frokost til mannen 
og deres tre barn, få barna til å vaske og stelle seg før de går på skolen, vaske 
klær, handle på markedet og lage middag. Når mannen kommer hjem kan han 
likevel finne på å si til henne ”så lite mat, hva har du gjort hele dagen?”. ”Så nå 
lager jeg alltid ekstra ris for at han ikke skal gjøre meg sint”, fortalte hun. Hver 
søndag reiser hun til sine foreldres landsby, der hun kjøper frukt og grønnsaker på 
markedet, som hun selger videre til et nettverk av naboer i bydelen. I tillegg til alt 
dette, får hun likevel tid til å være aktiv deltaker i felleskjøkkenet, der hun har 
verv som sekretær. Siden kjøkkenet fungerer i hennes egen bakgård, er hun alltid 
med i dette arbeidet, samtidig som hun utfører sitt eget husarbeid. Da barna 
hennes var små, var hun også aktiv i melkeglasskomiteens styre, og hun 
engasjerte seg dessuten i kvinnekomiteens strikkeklubb da denne ble opprettet. 

 

Siden kvinnen er ansvarlig for alle husholdsoppgavene, er det vanskelig for mannen å 

holde orden på et hushold hvis kvinnen er fraværende. I sommerferien hadde Angelina 

vært noen uker på ferie i hjembygda sammen med barna. Mannen Pedro ble alene igjen 

hjemme og hadde da ansvaret for passe huset. Kvinnene i felleskjøkkenet kommenterte at 
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mens Angelina var borte var ingenting i orden, for eksempel fikk ikke kattene mat, og det 

ble ikke gjort rent hos marsvinene. Allen har også observert at enkemenn i Andes ikke 

klarer å styre et hushold alene, mens en kvinne greier seg fint, særlig hvis hun har voksne 

barn eller slektninger som hjelper til med jordbruksarbeid (Allen 1988). Kvinner i Nueva 

Llaqta klarer seg ikke bare bra; mange foretrekker til og med å være alene, siden 

mennene ofte lager problemer for dem. 
 

Da den arbeidsløse mannen til Teofila var på kurs i Arequipa, sa hun at hun håpet at han 

fikk jobb etter kurset. Nå gikk han bare hjemme, og de ble lei av hverandre. ”Vi kjeder 

oss begge to. Han bare kjefter og alt er galt, ingenting er som han liker det. Det er 

kjedelig”, sa hun. Før kom han hjem om kvelden og dro om morgenen. Det synes Teofila 

er bedre: ”Når jeg er alene er jeg rolig” (sola estoy tranquila). 

 

Innen husholdet fins det et strukturelt grunnlag for konflikt. Selv om kollektive og felles 

oppgaver og interesser bringer medlemmene sammen, har også alle hver sine spesielle 

interesser, avhengig av alder, kjønn og slektskap. Husholdets to hovedaktiviteter, 

produksjon og forbruk, kan begge føre til konflikt angående arbeidsdeling og distribusjon 

av budsjett (Jelin 1991). I Nueva Llaqta ble beslutninger angående fordeling av 

arbeidsoppgaver og budsjett ofte tatt av mann og kone i fellesskap. Av de 49 kvinnene 

jeg intervjuet som hadde en mann, var det bare 8 som sa at det var mannen som bestemte 

over budsjettet. 13 av kvinnene sa at de selv bestemte, mens 28 tok avgjørelsene sammen 

med mannen. Av de resterende 11 som ikke hadde noen mann, var det 6 alenemødre som 

styrte husholdet sitt selv. Menn ønsker å ha kontrollen over avgjørelser i familien, men 

ofte er det kvinner som i siste instans bestemmer over pengebruken, siden det er de som 

driver husholdet. Kvinnene kontrollerer ofte hele eller deler av inntektene i husholdet. 

 
Olinda leier ut rom til tre familier og en enslig mann. Olinda fortalte at hun alene 
har bygget familiens hus. Mannen hennes var en uansvarlig fyllik på sine yngre 
dager, og han drakk opp alle pengene han tjente. ”Det er bare jeg, helt alene, som 
har bygget huset”, sa hun. Derfor er pengene hun tjener på å leie ut rom hennes 
penger, og hun gir ikke noe av det til mannen, for det er hennes hus som hun har 
bygget. Det er også Olinda som driver butikken i huset, noe som betyr at hun 
fører regnskap og kontrollerer fortjenesten. Mannen har kun kontroll over sin 
egen arbeidsinntekt. 
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Teofila styrer et hushold med 10 personer, inkludert mann, fire barn, hennes mor, 
søster og nevø. Hennes viktigste inntektskilde er en lastebil. Den ble kjøpt for 
pengene mannen fikk i erstatning da han mistet jobben45, men den står i hennes 
navn. ”Den er min. Vi kjøpte den for erstatningspengene, men den står i mitt 
navn”, sa hun. Lastebilen bruker hun til å kjøre varer og folk på turer til og fra 
Chinchero, der mannen hennes har åker, og til og fra landsbyen Akcha i hennes 
hjemprovins Paruro, der det er marked hver søndag. Fetteren hennes er sjåfør og 
noen ganger er mannen hennes med for å hjelpe til. 

 

Konflikter rundt penger er vanlig, spesielt i forbindelse med alkohol, noe som også fører 

familievold. Som regel er det mannen som utøver vold mot kvinnen etter at han har 

drukket. 
 

Tomasa sa at hun blir sint når mannen hennes drikker når han har mye penger, for 
etterpå mangler de penger i huset til å kjøpe nødvendige ting. Hun synes det er 
bedre at han holder seg oppe på høyfjellet (la puna), hvor han jobber som sjåfør. 
Der drikker han ikke og har ingen venner som får ham til å drikke. Når han 
kommer hjem til byen og har tjent penger, kommer alle vennene og får ham til å 
bruke pengene på øl. Men når han ikke har noen penger, kommer ingen venner. 

 
Otilia jobber som gateselger. Hun kan ikke vise mannen sin hvor mye hun har 
tjent etter en dags salg, for da tar han alt fra henne og bruker det opp på alkohol. 
Mannen hennes drikker veldig mye og blir voldelig i fylla. Derfor viser hun ham 
bare noen få mynter og sier at det er alt hun har tjent, mens hun gjemmer resten. 

 

Kvinnens ansvar i husholdet fører med seg bekymringer, som i tillegg til lange dager med 

hardt arbeid og voldelige menn, gjør at kvinner lider mye. Lidelse (sufrimiento) er noe 

som det snakkes mye om kvinner imellom; det forventes at spesielt unge kvinner med 

mann og barn lider mye, men noen lider mer enn andre. 
 

Crecencia er en person som alle mener lider mye. Hun er 24 år og har tre døtre på 
7, 4 og 1 år. Hun leier et rom av Lucrecia, hvor hun bor sammen med mannen og 
barna. Mannen er arbeidsløs og fraværende i lange perioder av gangen. Han pleier 
å stikke av, og da må Crecencia forsørge familien alene. Det var mannen som tok 
henne med til byen for noen år siden, etter at de hadde giftet seg i hjembygda. 
Crecencia har minimalt med skolegang, hun snakker ikke så bra spansk og har 
aldri hatt noen faste jobber. Mannen hennes har heller ingen skolegang, og vil 
ikke gi Crecencia lov til å gå på kveldsskole. I følge naboer og venner er han slem 
og utnytter henne, og alle som kjenner henne er enige om at hun lider mye (es 
bien sufrida). Selv sier hun at han pleier å stikke fra familien og overlate alt til 
henne. Han hjelper aldri til med klesvask og lignende. Hvis han tjener penger, 
drikker han opp det meste. En gang gikk hun til et kontor for kvinner i nød, fordi 
mannen hadde slått henne. Hun tror også at han har ei annen dame på si. I 

                                                 
45 Han jobbet i det statlige jernbaneselskapet Enafer, men ble sagt opp etter privatiseringen på 90-tallet. 
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begynnelsen pleide hun å gråte mye, men nå var hun blitt vant til det, sa hun. 
Andre folk sa at hun var dum som holdt ut med denne mannen og at hun burde 
nekte ham å komme tilbake neste gang han stakk av. Men i den siste tiden pleide 
han å ha med penger når han kom hjem etter et lengre fravær, og det syntes hun 
var greit. En dag fortalte hun meg at nå hadde mannen hennes igjen dratt sin vei 
med ei annen dame. Han hadde tatt med seg klær og teppe og latt henne være 
igjen med barna. Jeg spurte om det var bra eller dårlig. Hun sa på quechua 
allinmi, at det var bra, ”fordi han gjør meg sint”. Jeg spurte om hun ville ta ham 
imot når han kom tilbake, og hun sa at han har vel med penger til døtrene. Etter 
fem dager var han tilbake. Crecencia sa selv at hun led, men at hun holdt ut på 
grunn av døtrene: ”Jeg er lidende. Men jeg arbeider med hva som helst for å 
forsørge mine døtre, du har sett det señorita, hvordan jeg gjør alt mulig.” 

 

Mannlig dominans og kvinners muligheter til å forbedre levevilkår for seg og sine barn, 

har sammenheng med fattigdom, stigmatisering og diskriminering på grunn av sosial 

status og etnisk bakgrunn. Opparbeidelse av sosial, kulturell og symbolsk kapital er en 

nødvendig forutsetning for å kunne utvide rekken av muligheter og alternative strategier i 

samfunnet. For å belyse dette har jeg sammenliknet Crecencia med søsteren Morelia. De 

befinner seg i samme arbeids- og boligsituasjon, men likevel er deres framtidsutsikter 

forskjellige. Begge skaffer seg inntekt gjennom salg av mat og ved å vaske klær for andre 

folk, et tungt arbeid som passer best for unge kvinner med sterke rygger. Begge bor 

sammen med mann og barn i små rom som de leier av señora Lucrecia. 
  

Morelia har bodd i byen siden hun var ti år, har fått skolegang og snakker bra 
spansk. Nå går hun på kveldsskole for å fullføre videregående. Hun har en 
samboer hun møtte i byen, og de har ei datter på to år. Samboeren tjener penger 
på småjobber i snekkerbransjen. Etter at Morelia sluttet som hushjelp, har hun 
vært ansatt på et vaskeri og et restaurantkjøkken i sentrum. De siste to årene har 
hun ikke jobbet på grunn av datteren. Hun har tjent penger på salg av grønnsaker 
eller salg av ferdig middagsmat til naboer. Da bærer hun kjelene med mat og 
tallerkener i et teppe på ryggen og går rundt fra hus til hus. Dessuten har hun 
hjulpet mye til i felleskjøkkenet. Nå vil hun finne seg en jobb igjen, fordi 
mannens inntekt ikke er nok. Hun kan se for seg muligheten til å arbeide på en 
restaurant, selv om hun vet at der må hun jobbe mange timer for lite lønn, langt 
under minimumsgrensen. Men det er likevel bedre enn å jobbe i private hjem, 
siden man som hushjelp blir veldig utbyttet. Helst vil Morelia dra til Lima, for 
hun har hørt at der fins det arbeid for kvinner. Noen ganger krangler hun med 
samboeren, og en gang hadde han slått henne. Grunnen var at da mannen hadde 
kommet hjem sammen med broren sin for å spise, hadde middagsmaten vært kald, 
og hun hadde ligget og slappet av på senga. Noen ganger tenker hun på å gå fra 
mannen sin, selv om hun er glad i ham. Hun mener det vil være lettere med bare 
hun og datteren; det er mindre problemer når man er alene.  
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Begge søstrene snakket om lidelse. Morelia, som er yngst i søskenflokken, mente at hun 

var den som har lidd mest. Grunnen er at mens resten av søsknene bodde hjemme hos 

foreldrene til de var voksne og gifte, ble hun sendt til byen da hun var bare ti år gammel 

for å jobbe og gå på skole. De erfaringene hun har fått i byen kan hun imidlertid dra nytte 

av for å komme seg fram i livet. Crecencia stiller i den kategorien som har minst 

muligheter til å komme seg ut av fattigdommen, på grunn av manglende utdanning, 

språkkunnskaper og andre ferdigheter for å klare seg i en urban virkelighet. Det kan virke 

som hun foreløpig ikke har annet valg enn å holde ut med mannen sin. Dominans og vold 

i familien endrer seg imidlertid med livs - og husholdssyklusen. Mange kvinner fortalte at 

det er vanlig at mannen dominerer de første årene av ekteskapet, men når de blir over 

tretti år og mer etablert, tar kvinnen over kontrollen. 

 
En dag snakket Lucrecia om at Crecencia ble behandlet veldig dårlig av mannen. 
Hun sa at han utnyttet og misbrukte henne (se abusa mucho de ella), og at hun 
ikke forsvarte seg. Lucrecia mente at Crecencia måtte lære å ikke godta alt. ”Du 
må lære deg å bruke munnen”, sier Lucrecia. ”Når han kjefter på deg, må du 
kjefte tilbake. Når vi andre snakker til deg er du jo så smart, hvorfor kan du ikke 
være sånn med han også?” Mannen hadde kjeftet på Crecencia den dagen fordi 
hun ikke hadde vasket tøyet hans. ”Du må svare at hvorfor skal jeg gjøre noe for 
deg som ikke engang gir penger til meg og barna”, sa Lucrecia. I følge Lucrecia 
gir ikke mannen penger til Crecencia, fordi han bruker dem på ei annen dame. 
Derfor må Crecencia vaske klær for folk og selge alt mulig for å tjene penger. 
Lucrecia pekte på skoene til Crecencias lille datter som dukket opp i døra.  ”Disse 
skoene har Crecencia kjøpt for pengene hun har tjent på å selge mate”, sa hun, 
”ikke engang det kan mannen kjøpe”. Lucrecia fortalte at før ble hun selv utnyttet 
og misbrukt av mannen sin. Selv om han jobbet, drakk han mye og kom alltid full 
hjem og slo henne. Men hun lærte seg å bruke munnen og forsvare seg, og nå, i en 
alder av femti, er det hun som dominerer. 

  
Ignacia fortalte også om hvordan hun hadde satt seg i respekt overfor mannen sin. 
I begynnelsen av ekteskapet hadde mannen vært slem, og han hadde slått henne 
og den lille sønnen deres. Men hun hadde slått tilbake i forsvar, og slik fikk hun 
respekt: ”Jeg forsvarte meg, vi slåss, men slik fikk jeg respekt”. 

  

Middelaldrende kvinner kan være sterke og utadvendte, og de er ikke redde for å kjefte 

eller slåss fysisk. Spesielt er peruanske markedskvinner kjente for sin sterke og 

aggressive karakter, og kvinnene i Nueva Llaqta fortalte meg om alle banneordene på 

quechua som de kvinnelige selgerne bruker seg imellom på markedene (jf. Allen 1988; 
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Seligmann 1998). Men selv om kvinner med årene oppnår mer selvtillitt i offentlig sfære 

og mer kontroll og dominans i husholdet, blir de aldri kvitt bekymringene. 

 
Gregoria fortalte at hun ofte ikke fikk sove om natta på grunn av alle tankene og 
bekymringene som kom: ”En liten ting blir stor, det er som en kassett som går 
rundt og rundt. Helt alene går jeg rundt om natta, og noen ganger begynner jeg å 
gråte mens jeg tenker på mine barn og barnebarn, hva skal det bli av dem…” 
 

Bekymringer i husholdet er også en grunn til å delta i nabolagsorganisasjonene. Ved å komme seg 

ut fra sitt eget hus og være sosiale med andre kvinner i en liknende livssituasjon, kan de snakke 

sammen om problemer, gi hverandre råd og glemme bekymringene gjennom spøk og latter. ”Når 

man ler, glemmer man” (riendo se olvida), sa Ignacia. Ofte gjør de narr av mennene sine. 

Kvinnene på felleskjøkkenet snakket om at menn ikke en gang kunne steke et egg, og at de kunne 

lure dem ved å si at de måtte ha vann i stekepanna i stedet for olje. De kan også spøke om 

alvorlige og problematiske tema, for eksempel at de har slåss med mennene sine. 

Med en ny generasjon unge kvinner som er født i byen, er det endringer på gang. 

Disse kvinnene har et annet utgangspunkt enn sine mødre for å komme seg fram i livet. 

De slipper å måtte jobbe som hushjelp for å få skolegang, og de har et større nettverk 

rundt seg. Større muligheter for utdanning gjør at flere søker formelt lønnsarbeid. Flere 

setter spørsmålstegn ved tradisjonelle kjønnsroller og ønsker i større grad å delta i det 

offentlige liv. Disse endringene kommer imidlertid ikke like raskt hos den mannlige 

delen, så mange sliter med mangel på forståelse fra sine ektemenn, venner og kolleger.  
 
Marita, som har utdannet seg til hjelpepleier, diskuterte en dag kjønnsroller med 
nabogutten Pablo. Han hadde lovet å ta oppvasken hjemme, men hadde stukket av 
fra oppgaven.  Marita spurte om han ville vasket opp hvis han hadde bodd 
sammen med kjæresten. Han sa nei, det kunne kona gjøre. Marita sa at ”alle menn 
er like”. De sier til konene sine at ”jeg jobber og kommer med penger, og du må 
vaske og lage mat”. Hun synes ikke det er riktig at kvinnene alltid må gjøre alt 
husarbeidet.  

  
Ana Maria jobbet tidligere i en turistbutikk i sentrum, men hun sluttet på grunn av 
barna. Ana Maria jobber nå for et smykkeverksted og lager små deler til 
øredobber med metalltråd og perler. Betalingen er 4 soles (ti kroner) for tusen 
deler. Hun sier at hun foretrekker å ta med arbeidet hjem, for da kan hun gjøre det 
samtidig som hun passer på barna. Tidligere har Ana Maria studert engelsk, men 
hun sluttet fordi mannen klaget over at hun studerte for hans penger. Hun synes 
mannen er dum, fordi han ikke skjønner at engelskkunnskaper vil forbedre hennes 
muligheter til å få en bra jobb, noe som ville vært bra for hele familien. 
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Oppsummering 
 

I Nueva Llaqta bidrar både menn og kvinner til husholdets økonomi og levedyktighet. 

Siden de formelle strukturene i arbeidslivet ikke gir mulighet til suksess, søker folk 

uformelle framgangsmåter for å få inntekt. Fattige kvinners jobbmuligheter er begrenset 

til husarbeid i private hjem eller gatesalg i uformell sektor, der de faller utenfor alle 

lovreguleringer av lønnsvilkår og sosiale goder som helseforsikring. For kvinnene i 

Nueva Llaqta var salg av matvarer den mest benyttede inntektsstrategien, enten det var i 

bydelen, på markedet eller på gata. Gatesalg krever ingen stor startkapital og er det 

enkleste å begynne med for de fattigste. Siden det er ulovlig å selge uten lisens er det 

imidlertid et risikofylt arbeid; kvinnelige selgere kan oppleve trakassering både fra 

fremmede menn og fra politiet, som har makt til å konfiskere varer og bøtelegge. 

Kvinnelige selgere på markeder og gater kalles cholas, og utgjør en mellomkategori 

mellom indianer og mestis, med tilhørighet både i by og land. De står i opposisjon til 

myndighetenes kontroll, og truer den sosiale orden og det koloniale hierarkiet basert på 

klasse og etnisitet. Gjennom disse kvinnenes utstrakte reising og salg kroppsliggjøres 

sterke bånd mellom land og by. Den tradisjonelle kvinnerollen rundt fostring omdefineres 

fra kun å gjelde matlaging og barneoppdragelse til også å dreie seg om salg og evnen til å 

få penger til å vokse. Kvinner i Nueva Llaqta forholder seg både til komplementær 

arbeidsdeling og mannlig dominans uttrykt gjennom machismo, så vel i husholdet som i 

den offentlige sfæren. Konsekvenser av machista-holdninger er at kvinner nektes 

utdanning, at de blir tvunget til å holde seg hjemme, og at menn bruker pengene på 

alkohol og venner i stedet for å forsørge sine barn. Tradisjonell, komplementær 

arbeidsdeling hindrer ikke kvinner i å jobbe, noe de selv synes er bra, fordi arbeid gir 

dem stolthet og selvstendighet. Men i den urbane situasjonen fører dette til at kvinner får 

doble arbeidsdager. Endringer kommer først med neste generasjon, som er født i byen og 

har hatt mulighet til å skaffe seg kulturell og sosial kapital i form av språk, utdanning og 

nettverk. 
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4. Resiprositet og sosiale nettverk 
 
 
 
Jo mer vi gir bort, jo mindre mangler vi i huset. 
(Angelina og Lucrecia) 
 
Her i bydelen er alle i familie. 
(Lily) 
 
 
 
 

Innledning 
 

Kvinnenes økonomiske strategier som ble beskrevet i forrige kapittel, kunne ikke vært 

mulige uten uformelle nettverk basert på moralske normer om resiprositet og 

gjensidighet. Bygging og opprettholdelse av resiprositetsnettverk er strategier for å sikre 

overlevelse. Nettverk skapes av sosiale relasjoner mellom individer og hushold, både 

innen nabolaget og utover bydelens grenser, og preges av interaksjon mellom by og land. 

Utveksling av gaver og varer opprettholder disse relasjonene, og spesielt har mat en 

spesiell betydning som symboler mettet med mening. 

I dette kapittelet vil jeg først vise hvordan resiprositet ligger til grunn for sosial 

handling blant beboerne i Nueva Llaqta og at dette er forankret i et andinsk verdensbilde 

hvor mennesker og kosmos er knyttet sammen. Deretter vil jeg ta for meg hvordan 

sosiale nettverk skapes og hvilke funksjoner de har. I den forbindelse vil jeg drøfte 

hvilken sosial kapital som er nødvendig for å inngå i et nettverk, hvilke kulturelle koder 

relasjonene kommer til uttrykk gjennom, hvilke moralske normer de bygger på og 

hvordan forskjeller i makt og status virker inn på ideer om resiprositet i sosiale relasjoner.  

Nettverk har også politiske aspekter fordi kvinner fra ulike hushold knyttes sammen, noe 

som er en betingelse for kollektiv handling, og dette vil derfor peke fram mot kapittel fem 

som omhandler kvinners politiske organisering. 
 

Resiprositet i Andes: Symmetri og asymmetri 
En dag da vi hadde laget suppe i felleskjøkkenet, så jeg at Angelina gjorde korsets tegn 

med sleiva over den store kjelen og deretter helte noen dråper suppe i hver av de fire 

himmelretningene. Jeg spurte hvorfor hun gjorde dette, og hun svarte at det var for at det 
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skulle bli nok mat til alle. Dette er et uttrykk for en tenkemåte og en kosmologi som 

ligger til bunn for all handling. Å helle litt suppe på bakken før man serverer eller spiser 

er en form for resiprositet med naturen. I det andinske verdensbildet er alt levende. Både 

landskap, dyr, planter og mennesker inngår i et gjensidig samspill basert på resiprositet. 

Uavhengig av om de er katolikker eller protestanter, tar innbyggerne i Nueva 

Llaqta det som en selvfølge at landskapet, som moder jord (pacha mama) og fjellene 

(apus46), er levende og hellig. Derfor må man inngå i resiprositet også med naturen. Som 

Juana sa til meg: ”Jorda eksisterer, hun er en kvinne”. Venninnen Demesia var enig med 

Juana og forklarte at de gir takkeoffer til jorda fordi den gir føde, akkurat som kvinnene 

gir mat og barn. Takkeoffer kalles pago, og kan blant annet utføres for å rense energien 

og gi beskyttelse i et hus. En curandero47 utfører et ritual der han lager en pakke 

(despacho) med kokablader, blomster, matvarer og søtsaker, som pacha mama ”spiser” 

ved at det legges på et bål. Alkohol (sprit, chicha eller øl) dryppes over innholdet i 

pakken, på bordets fire hjørner, på gulvet i husets fire hjørner og på bakken utenfor. I 

tillegg blåser el curandero på alkoholen og kokabladene mens han sier en bønn til 

fjellåndene og hellige plasser. Det er viktig at offerpakken ser god og appetittvekkende 

ut. Mens den ligger på bålet skal man ikke se på for ikke å forstyrre moder jord i 

”måltidet”. Hvis hele pakken blir ”spist” av bålet, er det et godt tegn: pacha mama har 

godtatt offeret48. Pago betyr direkte oversatt ”betaling”, noe som viser hensikten med 

handlingen, altså at man betaler det man skylder til jorda. Mindre offerritualer utføres 

daglig av folk i Cusco.  Fredesvinda forklarte at apus er ånder i fjellene, og at pacha 

mama gir planter og mat, og derfor må man alltid gi litt til jorda før man drikker noe. ”Vi 

må t’inkar til jorda”, sa hun. T’inkar betyr å skvette dråper ut i lufta med fingrene eller å 

helle noen dråper på bakken før man drikker 49 (Allen 1988:149; Gose 1994:194), enten 

det er chicha, øl, trago (sprit) eller brus50. Helst skal man også påkalle enten moder jord, 

fjellånder eller andre hellige steder mens man utfører dette lille ritualet. Raul, sønnen til 
                                                 
46 Apus betyr egentlig ”herre” og brukes om fjellånder eller fjellguder. 
47 Curandero /a (spansk): Andinsk spesialist på ritualer, helbredelse, medisinering etc. 
48 Dette ritualet utføres i august da jorda er mest følsom og ”sulten”. Dette er tiden etter avling og hvile og 
før jorda skal såes og plantes på nytt. August er en farlig måned, da man på passe på at barn ikke faller på 
bakken. De kan da bli fanget av jorda og bli alvorlig syke. 
49Å helle drikke på bakken kalles også ch’allar. T’inkar og ch’allar er spanske versjoner av t’inkay og 
ch’allay på quechua (infinitiv). Blant mine informanter ble imidlertid t’inkar ofte brukt for begge ritualer. 
50 At man også kan utføre dette ritualet med brus, gjør det mulig for de som har gått over til protestantismen 
å fortsette med denne skikken. 
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Fredesvinda, lærte meg denne frasen: ”Fjellherre, moder jord, oppå deg gjør vi alt”51. 

Raul forklarte at man sier dette fordi menneskene gjør alt på jorda, for eksempel å så og 

høste. Følgende eksempel sier mye om resiprositet både med mennesker og med jorda: 

 
Da det var tid for potethøst, reiste Olinda til la comunidad Vilca for å arbeide i 
mink’a. Hun hjalp sine comadres52 med å plukke poteter og lage mat til de som 
arbeidet. Hun kom hjem med flere sekker poteter som hun enten hadde fått som 
takk for hjelpen, eller byttet til seg mot varer fra byen. Neste søndag lagde 
familien watya (bakte nypoteter i jordovn). Mannen Juan satte i gang med å bygge 
en ovn av adobe-biter (tørket leire) utenfor huset, og flere av naboene kom for å 
hjelpe til. Da ovnen var ferdig, fyrte de opp et bål inni for å varme den opp. 
Deretter ble papas (poteter), ocas (rotfrukt) og habas (bønner) lagt inn og det hele 
ble dekket med jord. Etter noen timer var potetene ferdig bakt og alle ble invitert 
til å spise. I tillegg til familien var det besøkende slektninger, leietakere og de som 
hadde hjulpet til med ovnen. Før vi spiste gjorde Juan korsets tegn over potetene, 
og han tok opp en av dem og blåste på den i forskjellige retninger mens han 
mumlet takk til pacha mama og flere apus. Til slutt ble pakker med nybakte 
poteter sendt i gave til familiens naboer, compadres og venner i nabolaget. 

 

Å blåse på mat, alkohol og kokablader er å blåse tingenes sami (levende essens, ”ånd”) ut 

i luften. På denne måten deles denne sami med jorda og hellige steder i landskapet (Allen 

1988:148). Siden menneskene lever og gjør alle sine handlinger på jorden, som også gir 

føde, må man være takknemlig og gjengjelde med gaver. Denne resiprositeten gjelder 

ikke bare mellom mennesker og landskapet, men også mennesker i mellom. Resiprositet 

gjennomsyrer hverdagslivet til folk i Andes, spesielt i tradisjonelle bondesamfunn, men 

også i byen. Ideene om resiprositet nedfelt i det andinske verdensbildet er vevet inn i 

hverdagslivets sosiale relasjoner.  

Samhold, fellesskap og samarbeid er viktig for innbyggerne i Nueva Llaqta, som 

er knyttet til hverandre gjennom kompliserte mønstre av sosiale relasjoner basert på reelt 

og fiktivt slektskap, naboskap og vennskap. Gaver og lån av ting og tjenester flyter langs 

disse relasjonene og opprettholder sosiale nettverk som kan mobiliseres når noen trenger 

hjelp, når et felles arbeid for bydelen skal organiseres eller når en rituell fest skal 

arrangeres. Moralske normer som spesifiserer sjenerøsitet og gjerrighet er sterke, og 

                                                 
51 Quechua: Apu, pacha mama, qan patapi imaymana ruwana. 
52 Compadre (m), comadre (f): Relasjon mellom personer som er fadder for hverandres barn ved dåp eller 
forlover ved bryllup; form for fiktivt og rituelt slektskap (compadrazgo). Se s. 100-102. 
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tradisjonelle andinske institusjoner for resiprositet og arbeidsutveksling opprettholdes av 

folk i byen og tilpasses det urbane livet.  

I Mauss’ klassiker Gaven beskrives resiprositetsprinsippet som et fenomen med 

gyldighet i alle samfunn. Mauss kaller gaveutvekslinger for ”totale sosiale fenomener” 

fordi de kjennetegnes ved et samspill av både religiøse, juridiske, moralske og 

økonomiske institusjoner, samt strukturelle og estetiske fenomener (Mauss 1995:11). Han 

viser hvordan gaveutveksling, som i teorien er frivillig, i realiteten representerer 

forpliktelser; plikten til å gi, plikten til å motta og plikten til å gi tilbake. ”Å nekte å gi, å 

unnlate å invitere, og å nekte å ta imot er det samme som en krigserklæring; det er å nekte 

å inngå allianse og fellesskap” (Mauss 1995:30). Carrier (1995) definerer ”gave”, i 

maussiansk betydning; det inkluderer arbeid og immaterielle ting som navn og ideer, så 

vel som fysiske objekter, og det omfatter alle ting som utveksles i sosiale relasjoner, i 

motsetning til rene markedsrelasjoner. Lomnitz (1977), som skriver om 

resiprositetsnettverk i en fattig bydel i Mexico, legger også vekt på at resiprositetsbytte er 

en del av et økonomisk system som ikke følger lover for markedsbytte, men som er en 

del av sosiale nettverk. Hun definerer resiprositet som en form for utveksling av varer og 

tjenester som utvikler seg som en del av en sosial relasjon, der varigheten av flyten går 

utover en enslig transaksjon, og som ikke er styrt av loven om tilbud og etterspørsel 

(Lomnitz 1977:189). Mayer beskriver resiprositet som den kontinuerlige, normative 

utvekslingen av tjenester og varer mellom personer som kjenner hverandre, der en viss tid 

må gå mellom en ytelse og gjengjeldelsen. Det er en sosial relasjon som knytter individer 

sammen med andre individer og sosiale grupper, og som preges av ritualisert atferd 

(Mayer 2002). Carrier mener imidlertid at det ikke er formen og seremonien rundt det å 

gi og ta imot som gjør en transaksjon til en gave; det er relasjonene som eksisterer 

mellom de som utfører transaksjonen og relasjonen mellom dem og det som blir utvekslet 

(Carrier 1995:18-19). Som vi skal se kan relasjonene være både symmetriske og 

asymmetriske, og det er forskjell på likeverdig gaveutveksling og utveksling av 

arbeidskraft mot mat. 

Flere antropologer har beskrevet ulike former for resiprositet i Andes-regionen. 

Det skilles blant annet mellom ayuda, ayni, mink’a og faena (Isbell 1978; Skar 1982; 

Skar 1984; Allen 1988; Gose 1994; Mayer 2002). De tetteste bånd av resiprositet skapes 
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mellom nære slektninger og kalles rett og slett for ayuda som betyr ”hjelp”53. Denne 

hjelpen blir gitt uselvisk og ved behov, og gjengjeldelse av tjenester kan vente på 

ubestemt tid (Skar 1982). Ayuda viser til uformell hjelp uten at ”regnskap” blir holdt 

(Mayer 2002). Relasjoner mellom søsken har en spesiell betydning og de bosetter seg 

ofte nær hverandre for å kunne utveksle arbeidshjelp. Det er også vanlig at to søstre gifter 

seg med to brødre, og dermed danner grupper av hushold med tett samarbeid. I slike 

grupper utveksles arbeid fritt uten at det blir husket hvem som har gjort hvor mye for 

hvem. Slik hjelp (ayuda) er en rettighet og plikt man har hos nærmeste familie (Skar 

1984). Ayni54 er en mer formell arbeidsutveksling, der en nøye balanse må opprettholdes 

mellom de to partene (Mayer 2002). Ayni-avtaler blir gjort mellom likeverdige individer, 

som regel mellom slektninger eller compadres, og er derfor en symmetrisk og egalitær 

relasjon. Vertsfamilien må sørge for mat, drikke og kokablader55 til arbeiderne, men 

verten må også gjengjelde med en dags arbeid til de som har hjulpet ham (Gose 1994, 

Skar 1982). 

Mink’a organiseres som et større arbeidslag med slekt, venner og naboer, som 

inviteres for å utføre oppgaver som å rydde nytt åkerland, bygge et hus eller legge nytt 

tak på et gammelt hus. Mennenes oppgave er å utføre det tunge kroppsarbeidet, mens 

kvinnenes ansvar er å sørge for nok mat og drikke som blir distribuert blant deltakerne 

(Skar 1982). Arbeid som bygging av hus og taklegging er sosiale begivenheter som har 

elementer av både rituale og fest i seg (Isbell 1978:168). I mink’a er mat og drikke 

betraktet som god nok gjenytelse for en dags arbeid, og gjengjeldelse i form av arbeid er 

ikke nødvendig. Mink’a er derfor en asymmetrisk og potensielt utbyttende relasjon, siden 

det blir et klart skille mellom arbeider og jordeier (Gose 1994). Mayer deler opp mink’a i 

reversibel og irreversibel form. I den første kan partene skifte roller en gang i framtiden, 

men i den siste er rollene som patrón og arbeider uforanderlige (Mayer 2002). 

I likhet med mink’a, har også faena tradisjonelt vært en blanding av arbeid og 

fest. Dette er en form for dugnad der alle medlemmene av et comunidad arbeider i 

prosjekter som kommer fellesskapet til gode. Det kan være rengjøring av en 

irrigasjonskanal, reparasjon av en vei eller vedlikehold av skolen og andre offentlige 
                                                 
53 Quechua: yanapay. 
54 Mayer bruker begrepet waje-waje, som betyr det samme på huancayo-dialekt av quechua. 
55 Coca: Kokabladet er hellig i andinsk tradisjon og brukes som en del av ritualer og i dagliglivet som et 
stimulerende middel. 
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bygninger. Lederne i landsbyen innkaller til faena og sponser all mat og drikke (Skar 

1982). Som jeg viste i kapittel 2, er hele bydelen Nueva Llaqta et resultat av 

innbyggernes eget arbeid, som har blitt utført i faenas. 

Forskjellen mellom ayuda, ayni, mink’a og faena kan være interessant å se i 

forhold til Sahlins (1972) kontinuum for resiprositet som han satte opp med utgangspunkt 

i Mauss’ teori om gaven. Ayuda faller inn under ”generalisert resiprositet” som henviser 

til altruistiske transaksjoner, sjenerøsitet, gjestfrihet, deling, gaver og hjelp. Her er det 

sosiale viktigst og ingen materiell gjenytelse forventes. Faena samler arbeidskraft fra alle 

hushold i et samfunn til en kollektiv innsats som kommer hele fellesskapet til gode, og 

kan dermed også sees som en form for generalisert resiprositet.  Ayni befinner seg 

nærmere ”balansert resiprositet” som referer til direkte utveksling, der gjenytelsen er av 

like stor verdi og blir gitt innen kort tid. Den sosiale distansen mellom de som utveksler 

bestemmer formen på utvekslingen, og spesielt er avstand i slekt relevant for formen av 

resiprositet. Nært slektskap tenderer mot generalisert resiprositet, mens økende avstand 

går mot den motsatte polen, der ”negativ resiprositet” referer til forsøk på å få noe gratis, 

som hard pruting, bedrag og tyveri (Sahlins 1972:191-196). Til forskjell fra ayni, der 

balanse og symmetri er viktig, kan mink’a, som en asymmetrisk relasjon, ha en tendens 

til å helle mot den negative polen. 

Skillelinjene mellom ayni og mink’a er imidlertid ikke helt klare og kategoriene 

kan i praksis gå over i hverandre, blant annet fordi felles måltider alltid hører med i begge 

typer arbeidslag (Sallnow 1989:210). Ayni og mink’a kan dessuten brukes som verb med 

betydningen ”å innkalle til mink’a” og ”å gi ayni”, ifølge Isbell (1978) og Allen (1988). 

Å mink’a en person til å arbeide for seg er å kreve inn gjeld eller å utøve en rett. Å gjøre 

ayni er å betale tilbake gjeld og tippe balansen i ens favør (Allen 1988:92-93). Dette 

stemmer overens med hvordan folk snakker om disse arbeidsformene i Nueva Llaqta, der 

de ikke skiller mellom disse to kategoriene eller ser det som to sider av samme sak.   
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”I dag lager jeg mat og i morgen lager du mat”56: Resiprositet i 
likeverdige relasjoner 
Resiprositet er grunnleggende for sosiale relasjoner på landsbygda i Andes. Deltakelse er 

et krav for medlemskap i samfunnet og en viktig mekanisme for å oppnå prestisje (Isbell 

1978:168). Slik er det også blant innbyggerne i Nueva Llaqta. De tradisjonelle formene 

for resiprositet og samarbeid fortsetter, tilpasses og transformeres blant migranter som 

hjelper hverandre med å få et liv i byen. Susan Lobo (1982) skriver at resiprositet er 

grunnleggende for sosiale relasjoner blant migranter fra høylandet i los pueblos jóvenes i 

Lima. Varer og tjenester som blir gjensidig utvekslet omfatter informasjon, arbeidshjelp, 

penger, lån av utstyr, læring, moralsk støtte, mat, invitasjoner til fest og gjestfrihet. 

I Nueva Llaqta er sosial distanse avgjørende for resiprositetsrelasjoner. Innen 

husholdet og nærmeste familie hjelper alle hverandre etter behov og etter prinsippet om 

generalisert resiprositet, mens utvekslingen blir mer balansert blant fjernere relasjoner. 

Negativ resiprositet fins i prinsippet bare i forhold til ukjente folk utenfor bydelen som 

man ikke er i slekt med. Noen personer i bydelen lever visstnok av å stjele, men de gjør 

dette bare i andre bydeler. Det er en uskreven regel at man aldri skal stjele fra sine egne 

naboer. Til gjengjeld kommer det imidlertid tyver fra andre bydeler til Nueva Llaqta.  

Ayuda gis ofte til eldre, syke eller vanskeligstilte slektninger. Det eldre ekteparet 

Carmen og Valentin får hjelp av barn og barnebarn til å utføre ulike oppgaver, for 

eksempel å gjøre innkjøp. Et av barnebarna jobbet for bestemoren en hel dag. Han satte 

opp gjerde for kyllingene, fikset takrenna og satte opp stolper hvor hun kunne henge 

tørkesnora si. En dag hjalp Fredesvindas mann, Pascual, til med å reparere huset til 

Fredesvindas kusine og mannen hennes. Dette var ayuda og som takk ble han invitert til å 

spise middag med dem den dagen. Andre typer hjelp kan være reparasjoner, barnepass 

eller gjeting av husdyr. Noen får også hjelp av naboer, spesielt hvis slektningene deres 

bor langt unna. Crecencia er en person mange synes synd på og hun får av og til hjelp av 

de andre kvinnene i bydelen. En dag gav Angelina henne frukt (tunas) som hun kunne 

selge. Lucrecia, som Crecencia leier rom av, gir henne hjelp til barnepass og låner henne 

kjøkkenutstyr. Da Ignacia var leder av felleskjøkkenet tilbød hun alltid Crecencia å 

arbeide på kjøkkenet mot å få gratis middag.  

                                                 
56 “Hoy yo cocino y mañana tú cocinas”. 
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Etter at felleskjøkkenet ble opprettet gis mye hjelp gjennom denne 

organisasjonen. Staten donerer råvarer som kvinnene, gjennom felles arbeidsinnsats, gjør 

om til mat, som blir distribuert ut til husholdene gjennom salg eller sosial hjelp. Ignacia 

understreket at maten de lager der er ayuda som de mottar og derfor må de gi til de som 

trenger. For eksempel hvis et barn kommer og ikke har penger, må de gi ham mat, for de 

kan ikke la ham gå derfra sulten. ”Dette er ikke vårt, og er ikke for å tjene penger, det er 

ayuda”, sa hun. Gamle, syke og alenemødre kan få gratis mat fra felleskjøkkenet. For å 

hjelpe den 90 år gamle svigermoren sin, fikk Ignacia ordnet det slik at hun skulle få 

middag hver dag. De som har muligheten bidrar med noe i gjengjeld. Carmen og Valentin 

låner ut ildsted, lagerrom og gårdsplass til felleskjøkkenet mot å få daglig middag. En 

gutt malte kjøkkenrommet fordi den syke moren fikk gratis mat. Rufina, en fattig 

alenemor med flere barn, hjalp til med potetskrelling og oppvask mot å få middag til 

barna sine. Felleskjøkkenet ble på denne måten knutepunktet for et nettverk av 

resiprositetsrelasjoner der kvinner laget mat for fellesskapet, som de utvekslet mot 

penger, arbeid eller tjenester. Barn, gamle og syke var imidlertid unntatt fra plikten til å 

gjengjelde, noe som viser fellesskapets moralske ansvar for å ta vare på de svake i 

samfunnet. De gamle og syke mottar hjelp som takk for alt de har bidratt med i sine liv, 

mens barna betaler tilbake som framtidens voksne. Sett i et slikt langsiktig tidsperspektiv, 

blir hjelpen en slags udefinert ayni. 

Flere fortalte meg at ayni og mink’a fremdeles eksisterer i Cusco. Lucrecia gav 

meg sin forklaring på hva ayni er: ”For eksempel at jeg lager mat i dag og i morgen lager 

du mat”, sa hun. Eksempler på oppgaver som blir utført på denne måten i arbeidslag er å 

bygge hus og legge nytt tak på hus, noe som pleier å ende med fest når det er ferdig. 

Mange migranter deltar i innhøstingsarbeid på landsbygda og reiser da hjem til foreldre 

eller svigerforeldre når det er tid for mink’a i forbindelse med potet- eller maishøsten. 

Olinda og Aida, som er comadres, pleier å dra hvert år til et comunidad, der de har flere 

comadres, for å delta i mink’a. Der plukker de poteter og hjelper til med felles matlaging. 

Som gjenytelse får de flere sekker poteter med seg hjem, og de benytter også sjansen til å 

bytte til seg poteter mot varer fra byen. 

På tross av dette er det en vanlig oppfatning at disse formene for resiprositet og 

samarbeid er i ferd med å forsvinne. Spesielt de som er aktive i bydelsorganisasjonene 
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sier ofte at samholdet mellom folk var bedre før. Nå, med en ny generasjon som er vokst 

opp i byen, holder dette på å forsvinne, sier de. Samholdet er svakere enn før, folk har 

nok med sitt, og baksnakkingen er blitt verre. Lucrecia fortalte meg at faenas er 

obligatorisk for alle, men nå er det mange som ikke bryr seg om å delta, spesielt de unge. 

”De vil ikke, de deltar ikke!”, sa hun. Asunta fortalte meg at tidligere var samholdet mye 

bedre blant kvinnene i bydelen, først og fremst i øvre del. For eksempel når familien til 

en av kvinnene skulle bygge hus, kom alle kvinnene fra mødreklubben og 

melkeglasskomiteen for å hjelpe til. ”Alle vi kvinnene gikk for å tråkke leire, vi jobbet i 

ayni”. Ved slike anledninger lagde de mat i en stor kjele for alle som deltok i arbeidet, og 

i pausen satt alle i sirkel og spiste sammen. ”Men nå er det ikke sånn lenger. Før stod vi 

samlet, men med denne nye generasjonen har det endret seg, nå er det mer sjalusi og 

egoisme”, sa Asunta. 

Dette kan ha noe å gjøre med at den gang da bydelen var ny og det ikke fantes 

verken strøm, vann, kloakk eller gater, var behovet for samarbeid og dugnadsarbeid 

større. En annen grunn kan være at individualismen er sterkere i byen og at normene fra 

landsbygda om resiprositet blir svakere. En like sannsynlig forklaring er imidlertid at 

folks uttalelser ikke stemmer med deres faktiske handlinger, slik Glavanis (1984) 

oppdaget i en egyptisk landsby. På tross av folks uttalelser om at det var mindre 

samarbeid enn før i tiden og at nå handlet alt om penger, fant hun ut at dette ikke stemte 

med virkeligheten. I økonomisk vanskelige tider er heller sannsynligheten stor for at 

samarbeidsrelasjoner øker i omfang (Glavanis 1984:45). 

De siste årenes økonomiske krise i Peru, med økende priser og arbeidsløshet, 

fører til større behov for å søke hjelp i uformelle nettverk av slekt og venner. Resiprositet 

og sjenerøsitet blant fattige kan være sosiale mekanismer for å unngå sult og sikre 

overlevelse, slik Scott (1976) hevder i sin bok om peasants (småbønder) i det sørøstlige 

Asia. Siden fattige peasants lever marginalisert, skal det ikke mye til før ressursene ikke 

dekker husholdets behov. Peasant-samfunnets økonomiske praksiser og sosiale 

utvekslinger utgjør det Scott kaller ”moralsk økonomi”, der overlevelse er en sosial 

rettighet for alle. Denne moraliteten gir også standarden som peasants måler krav fra 

jordeiere og staten opp imot (Scott 1976). I sin studie av ikke-kapitalistiske sosiale 

relasjoner mellom små peasant – hushold, fant Glavanis at ulike former for samarbeid, 
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som bytte og lån av arbeidskraft, husdyr og varer, spiller en avgjørende rolle i 

husholdenes viabilitet og reduserer avhengigheten av penger, markedsrelasjoner og 

lønnsarbeid. Hjelp og utveksling ble gitt i følge den sosiale strukturen i landsbyen, og det 

ble diskutert åpent rundt hvilke av husholdene som hadde god råd og hvilke som var 

fattige og trengte hjelp (Glavanis 1984). Slik ble det også i Nueva Llaqta snakket om 

hvem som trengte å få hjelp, blant annet i form av gratis mat fra felleskjøkkenet. 

Kvinnene snakket åpent seg imellom om lidelse og om hvem som led mye. Dette gjaldt 

for eksempel unge alenemødre med flere barn og uten slektninger i byen, som Crecencia 

og Rufina. 

Som beskrevet tidligere, er det flere forfattere, blant andre Isbell (1978) og Allen 

(1988), som understreker betydningen av resiprositet i andinsk kultur. Man finner en 

eksplisitt resiprositet i kosmologien som kan observeres i ritualer der menneskene 

samhandler med naturen, men som også kommer til uttrykk i sosiale relasjoner. Det betyr 

imidlertid ikke at dette fenomenet er spesielt utelukkende for Andes. Som Scott viser, kan 

resiprositet i sosiale relasjoner heller sees som noe typisk for peasant-samfunn med 

avstand til pengeøkonomi. Hvis man ser resiprositet som noe iboende i tradisjonelle 

kulturelle verdier vil man anta at dette forsvinner i byene, der folk tilpasser seg urbane 

verdier og pengeøkonomiens logikk. Hvis man derimot går ut i fra at resiprositet er en 

nødvendig overlevelsesmekanisme for fattige, enten det er i peasant-samfunn eller hos 

den marginaliserte befolkningen i byene, vil man, som Lomnitz (1977) og Lobo (1982), 

se at dette øker med innflytting til byene, der arbeidsløshet og økonomisk krise tærer på 

husholdningene. 

Som et universelt fenomen for mennesker i alle samfunn vil resiprositet, i ulike 

former, alltid være tilstede i sosiale relasjoner, slik Mauss (1995) og Sahlins (1972) 

argumenterer for. I Nueva Llaqta fant jeg at resiprositet var en uunnværlig del av folks 

liv; det var både en nødvendig strategi for overlevelse og en måte å være en aktiv del av 

det sosiale fellesskapet på. Resiprositet var en del av grunnlaget både for handling, sosial 

organisering og tanker om samfunnet. Dette gjaldt ikke bare i symmetriske relasjoner 

mellom likeverdige naboer, venner og slektninger, men også i relasjoner basert på ulikhet 

i status og makt. 
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”Vi inviterte ingeniøren fra Pronaa på marsvinmiddag”57: 
Resiprositet i asymmetriske relasjoner 
I sin studie av vennskapsrelasjoner i en spansk landsby, skriver Pitt-Rivers (1971) at 

vennskap ideelt sett er frivillige og uegennyttige relasjoner mellom likeverdige personer, 

men at gjengjeldelse av tjenester likevel forventes. I relasjoner mellom personer av ulik 

økonomisk status, blir imidlertid vennskap et grunnlag for patron - klient forhold og et 

lop-sided relationship (skjev relasjon). Den rike gir arbeid, hjelp og beskyttelse til den 

fattige, og får i gjengjeld arbeidskraft, prestisje, støtte og informasjon (Pitt-Rivers 

1971:140). Mayer er inne på det samme når han sier at resiprositetsideologien i Andes 

vektlegger symmetri, og i tråd med dette prinsippet utveksler individer tjenester mens de 

streber etter likhet. Dersom utvekslingen er ulik og involverer ulikhet i makt og status, er 

dette asymmetrisk resiprositet. I en asymmetrisk relasjon kan for eksempel en person 

med lav status vise ”respekt” til en person av høy status ved å utføre tjenester for ham, og 

deretter motta gaver i form av varer eller penger istedenfor en likeverdig gjengjeldelse av 

tjenestene. Gjenytelser fra personer med høy status blir dessuten ofte gitt som gester av 

sjenerøsitet, selv om mottakeren ikke nødvendigvis tolker det slik (Mayer 2002). 

Historisk har fattige indianske bønder og leilendinger (peones) i Andes blitt utsatt 

for grov utbytting av jordeiere, hacendados58 og gamonales59, fra den spanske 

erobringen og kolonialiseringen og opp til det 20. århundre. På 1980-tallet skjedde det 

fortsatt maktmisbruk som viste at gamonalismo60 ikke helt var forsvunnet fra den 

andinske landsbygda, ifølge Gose (1994). Denne type maktmisbruk og utbytting skjer 

ofte ved at personer øverst i hierarkiet får fattige til å utføre jordbruksarbeid for seg i 

mink’a (Gose 1994:58). En annen type arbeidsresiprositet, som også kan utnyttes i 

maktrelasjoner, er faena.  Faena blir, ifølge Gose (1994), brukt av staten i 

moderniseringen av høylandet gjennom offentlige arbeider, der veier, bruer og 

strømlinjer bygges i dugnadsarbeid. Under det spanske kolonistyre fortsatte Inka-statens 

tradisjon med arbeidstributt (mita61). Dette gjaldt kun for personer som ble klassifisert 

som indios tributarios. Til gjengjeld garanterte staten anerkjennelse av felles jordeierskap 

                                                 
57 “Hemos invitado al ingeniero de Pronaa a una conejada”. 
58 Hacendado: eier av en hacienda; et storgods. 
59 Gamonal: dominerende og voldelig jordeier (jf. Mariátegui 1928 og Gose 1994). 
60 Gamonalismo: Undertrykkelse og utbytting på landsbygda ved bruk av maktmidler fra jordeieren. 
61 Mita: ”turnus” eller pålagt oppgave. 
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for indianerne. Dette pliktarbeidet ble offisielt avskaffet første gang i 1810, men det har 

aldri forsvunnet i praksis. Selv om de politiske programmene endres, er formelen den 

samme. Staten skaffer materialer og teknologisk kunnskap, og arbeidskraft gis i faena av 

fattige bønder og arbeidere, som ikke lenger går under den juridiske betegnelsen indios 

tributarios, men som likevel behandles slik i praksis. Personer med høyere økonomisk 

status kan slippe unna arbeidet ved å betale en bot (Gose 1994). I følge Skar (1994) 

finnes arbeidsplikten i faenas fortsatt i lovverket, og den håndheves av lokale 

myndigheter i høylandet (Skar 1994:109). Denne tradisjonen har fortsatt i byene, der 

migranter har bidratt med gratis arbeidskraft i faenas for å bygge opp fattige bydeler. 

Både veier, skoler, sykehus og innlegging av vann, kloakk og strøm blir utført i faenas, 

der alle hushold har plikt til å delta og bidra med arbeidskraft og penger.  

Som beskrevet i kapittel to, har bydelen Nueva Llaqta i sin helhet blitt bygd opp 

av familiene som bor der. I noen tilfeller har staten skaffet til veie materialer og 

teknologisk veiledning, og en utenlandsk NGO har finansiert et prosjekt, mens ofte har 

beboerne måttet betale for alt selv. Fremdeles blir det innkalt til faena når 

arbeidsoppgaver som å rydde en vei eller bygge en trapp skal utføres. Initiativene til 

dugnadsarbeidene blir tatt av beboerne selv på allmøter og av styret i beboerforeningen. 

Det er også de som søker staten om støtte. Det er altså ikke lenger staten som pålegger 

arbeidsoppgavene, men folk på grasrota som ber staten om støtte i sitt arbeid med å 

utvikle bydelene. På samme måte inngår felleskjøkkenet i en asymmetrisk 

resiprositetsrelasjon med staten representert av PRONAA. Staten gir matvarer, mens 

kvinnene står for matlagingen utført i fellesskap. Dette kan tolkes som at staten utnytter 

resiprositetstradisjoner på grasrota for å få gratis arbeidskraft i sine sosiale 

hjelpeprogrammer. På den annen side kan det sies at kvinnene benytter seg av muligheten 

til å få gratis matvarer fra staten gjennom å organisere seg. Dette er en kollektiv strategi 

for å motvirke noen av fattigdommens konsekvenser, som sult og underernæring62. 

En av grunnene til den store migrasjonen til byene de siste tiårene har vært 

utbytting i form av gamonalismo. I byene forsvinner de personlige og utbyttende patron-

klient relasjonene mellom fattige bønder og gamonales, men erstattes av andre former for 

maktforhold og paternalistiske relasjoner. Når kvinnene er ute og selger på gatene, 

                                                 
62 Forholdet mellom kvinnene i felleskjøkkenet og representantene fra staten, går jeg nærmere inn på i kp 5. 
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opplever de negativ resiprositet når kommunepolitiet utøver maktmisbruk ved å stjele 

varene deres. Til forskjell fra stjeling fattige imellom, er forholdet mellom fattige og 

politi en asymmetrisk relasjon basert på makt og retten til å utøve legitim vold. 

 En figur som har stor makt og innflytelse i forhold til fattige i pueblos jóvenes er 

”el ingeniero”63. Ingenieros er en generell betegnelse på personer med høyere utdannelse 

som jobber ved offentlige institusjoner og ofte representerer stat eller kommune. Denne 

skikkelsen blir både aktet og fryktet. De har makt til å innvilge søknader om støtte til 

bydelsforeninger og kvinneorganisasjoner, gi teknisk hjelp i byggearbeider i bydelene, og 

nekte eller holde tilbake slik støtte. Eksempler på ingenieros det ble snakket om i Nueva 

Llaqta var funksjonærene i PRONAA, teknikere i strøm- og vannverket, og andre 

representanter fra stat, kommune og NGOer. 

Det er en oppfatning blant de fattige at det lønner seg å gi gaver til personer med 

makt og innflytelse, blant annet for å få hjelp til å ordne papirer (trámites). Et eksempel 

på dette er da Fredesvinda og mannen hennes for første gang skulle søke om å få kjøpe 

tomt i en pueblo joven, og de ga en kalkun i gave til presidenten for bydelsforeningen. Da 

det endte med at de ikke ville ha tomt i denne bydelen likevel, ble denne gaven sett på 

som noe bortkastet. ”Til ingen nytte ga vi en kalkun til presidenten”, sa Fredesvinda da 

hun fortalte meg historien. Ignacia og Olinda fortalte at de hadde invitert en ingeniero fra 

PRONAA på marsvinmiddag for å få støtte til oppstarten av felleskjøkkenet. 

Man kan også gi gaver for å vise takknemlighet for en tjeneste, og dermed 

vedlikeholde relasjonen og holde muligheten åpen for å kunne be om nye tjenester. 

Bydelene Nueva Llaqta og nabobydelen San Benedicto fikk økonomisk støtte fra 

kommunen og bryggeriet Cervesur for å bygge trapper for innbyggerne. Da trappene var 

ferdige ble de innviet med et katolsk ritual og en fest, der selveste ordføreren i Cusco 

deltok, og kvinnene i San Benedicto hadde laget ovnsbakte marsvin. Ordføreren, 

representanten fra bryggeriet og andre viktige personer satt på stoler og fikk servert store 

middager med helstekte marsvin, mens resten av tilskuerne fikk små porsjoner. 

Det er mange som ønsker compadrazgo-relasjoner64 med personer av høyere 

sosial og økonomisk posisjon for å få tilgang på goder og tjenester som hjelp og 
                                                 
63 Ingeniero: ingeniør. Som et emisk begrep omfatter det i praksis ofte alle med høyere utdanning. 
64 Compadrazgo er opprinnelig en institusjon fra Middelhavsområdet, og ble brakt til Andes av spanjolene 
på 1500-tallet. Her har institusjonen blitt tilpasset andinsk kultur, som i ”første hårklipp”-ritualet (Allen 
1988). 
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beskyttelse. Compadrazgo er en livslang relasjon mellom foreldrene og fadderne til et 

barn. Sammen har de felles ansvar for barnets oppvekst, og en gjensidig plikt til å støtte 

og hjelpe hverandre. Disse relasjonene kan inngås både horisontalt mellom folk med lik 

sosial og økonomisk status, eller vertikalt mellom personer som har ulik posisjon i det 

sosiale og økonomiske hierarkiet (Wolf og Hansen 1972:132). Slike vertikale relasjoner 

gir sikkerhet i økonomiske vanskelige tider, men det skaper avhengighet for den svakeste 

parten som ikke har mulighet til å gjengjelde hjelp fra en velstående person. Dette 

styrker, heller enn svekker, de sosiale ulikhetene (Wolf og Hansen 1972:134). 

Å inngå i en slik vertikal relasjon sees likevel som et forsøk på å klatre oppover 

på den sosiale stigen, noe som i Nueva Llaqta kan føre til moralske sanksjoner fra miljøet 

rundt. En dag under matlagingen i felleskjøkkenet snakket Lucrecia og Morelia om ei 

jente som hadde fått seg kjæreste med penger, og de mente at dette ikke var bra. Lucrecia 

sa at fattigfolk bør holde seg til sine egne, det er bedre. Hun mente at hvis du gifter deg til 

penger, hever du hodet, tror at du er bedre enn andre og sier ”jeg har dette og du har 

ingenting”. Dette trekker deg ned moralsk sett. Hun mente at i deres nabolag fantes det 

ikke rike folk, ”her er alle like”. 

Selv om sosiale relasjoner med personer av høyere status enn seg selv er ønsket 

av mange, er dette derfor moralsk sett vanskelig og det er heller ikke realiteten i praksis. 

Sosiale relasjoner som dannes gjennom giftemål og compadrazgo i Nueva Llaqta inngås 

som regel mellom folk på samme økonomiske nivå. Likeverdige relasjoner mellom 

hushold som ofte har behov for hjelp av forskjellig slag sikrer en jevn og gjensidig 

utveksling av tjenester. Disse relasjonene flettes i hverandre og til sammen utgjør de 

sosiale nettverk som strekker seg utover i bydelen. 
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”Vi er alle i familie her i bydelen”65: Sosiale nettverk og 
symbolsk kapital 
Et hushold er ingen autonom enhet, men er avhengig av ulike former for samarbeid (Skar 

1984). De ulike formene for resiprositet beskrevet ovenfor, sammen med relasjoner 

dannet gjennom bytte og handel, gjør det mulig for innbyggerne i bydelen å organisere et 

utstrakt nettverk av sosiale relasjoner. Dette nettverket går ut fra husholdet og i stadig 

større sirkler av folk som er en del av beboernes sosiale verden (Mayer 2002). 

”Resiprositetsspillet”, som Mayer kaller det, starter når unge ektepar etablerer nye 

hushold. Komplekse regler for resiprositet styrer relasjonene mellom det nye husholdet 

og foreldrenes hushold, enten det er ayuda eller ayni (Mayer 2002:132). 

I studier av urbane fattige i hele Latin Amerika har det vært vanlig å fokusere på nettverk 

som defineres av resiprositet og flyt av varer, tjenester og informasjon. ”Sosiale 

nettverk”, som et sett av sosiale relasjoner, kan sies å være et av de viktigste 

studieobjektene i sosialantropologien, ifølge Lomnitz (1977). ”Resiprositetsnettverk” 

definerer hun som lokale knutepunkt i hele bydelens nettverk, og som omfatter fra to til 

seks kjernefamilier med høy intensitet i bytterelasjonene. Lomnitz nevner fire faktorer 

som regulerer intensiteten og flyten av gjensidig bytte i en sosial relasjon. Den første er 

”sosial nærhet”. Det innebærer at slektskap er det vanligste sosiale grunnlaget for et 

resiprositetsnettverk, selv om man også inkluderer naboer og venner man ikke er i slekt 

med. Det andre er ”fysisk nærhet”, altså hvor nær man bor hverandre. Det tredje er 

”økonomisk nærhet”. Likhet i ressurser og behov er en forutsetning for å opprettholde en 

resiprositetsrelasjon. Det fjerde er ”psykososial nærhet”, basert på tillit (Lomnitz 1977).  

I tillegg til slektskap er compadrazgo viktig i nettverk. Denne tradisjonelle 

institusjonen fungerer som en mekanisme for å styrke sosiale bånd mellom likemenn 

(Lomnitz 1977). Inngåelse av compadrazgo-relasjoner er en viktig strategi for å utvide et 

husholds nettverk utover slekten, eller for å forsterke allerede etablerte relasjoner. Dette 

kan skje ved spesielle rituelle anledninger som markerer livsoverganger, som barnedåp, 

første hårklipp66 og ekteskap, da man inviterer et annet ektepar til å være faddere eller 

                                                 
65 ”Todos somos familia aqui en el barrio”. 
66 I Andes blir tradisjonelt et barns første hårklipp feiret med rituale, fest og gaver fra faddere. 
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forlovere. Dette er et ubrytelig bånd som varer livet ut og der man forplikter seg til å 

utveksle arbeid og tjenester og å gi hjelp, gaver og moralsk støtte til barna (Allen 1988).  

Sosiale nettverk i Nueva Llaqta kan inkludere både slektninger, compadres, 

paisanos67, naboer, venner og kolleger, både i og utenfor bydelen. De fleste har 

slektninger og compadres på landsbygda. De tetteste resiprositetsrelasjonene har man 

naturlig nok med de som bor nærmest, altså innen bydelen, først og fremst blant 

slektninger, compadres og naboer som befinner seg på samme økonomiske nivå og som 

stoler på hverandre. Dette er i tråd med Sahlins (1972) teori om forholdet mellom sosial 

distanse og resiprositet, og med det Lomnitz (1977) sier om de ulike formene for nærhet. 

Det er vanlig i Cusco at slektninger og paisanos samles i de samme bydelene, 

men i Nueva Llaqta er det folk fra mange ulike steder68. Likevel er det slik at slektninger 

følger i hverandres fotspor og bosetter seg i nærheten av de som har migrert tidligere. 

Derfor er mange paisanos i bydelen også slektninger, og disse er vanligvis med i samme 

nettverk. Et eksempel er Crecencias mann som bosatte seg i bydelen fordi han hadde en 

fetter der. Så kom Crecencia, og siden kom også hennes søster med sin mann og fikk leie 

rom i samme hus. Fetteren til Crecencias mann er gift med Roxana, som er søster til 

Marisabel. Mannen til Marisabel har ei kusine, Lily, som også har bosatt seg i bydelen. 

Lily og mannen leier rom hos Olinda, og etter en stund fikk også hennes bror Walter og 

hans kone leie et rom i samme hus. ”Vi er alle i familie her i bydelen!”, sa Lily. 

Nettverkene går videre utover i bydelen, byen, ut på landsbygda og i andre deler 

av landet. Spesielt er båndene mellom by og bygd verdt å merke seg. Som vi så i kapittel 

tre, blir barn ofte sendt fra landet for å bo og arbeide hos slektninger eller compadres i 

byen. Barna er en viktig del av nettverkene fordi de ofte blir brukt til å sende beskjeder 

og ting mellom hushold. De må også hjelpe til i arbeidsoppgaver, slik som å kjøpe 

middag i felleskjøkkenet eller ta med husdyra (sauer og griser) ut på beite. Ofte 

samarbeider forskjellige hushold ved å la barna utføre ulike oppgaver sammen. Et 

eksempel på dette er avtalen mellom Aida og Gregoria, som er comadres. De slår 

saueflokkene sine sammen og sender de yngste barna ut for å gjete sauene på gresset 

mellom jernbanelinjene, enten sammen eller etter tur. 

                                                 
67 Personer fra samme geografiske sted. 
68 Blant annet Anta, Paruro, Urubamba, Quillabamba, Chumbivilcas, Cotabambas. 
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Utveksling av gaver og varer med familien på hjemstedet er også vanlig. 

Crecencia får for eksempel hjemmelaget ost av faren, som hun selger til naboer og kjente 

i bydelen. Brødrene til Asunta tar alltid med poteter til henne når de kommer tilbake fra 

turer til hjembygda, og datteren hjelper henne med å selge dem i nabolaget sitt. Siden hun 

er leder av melkeglasskomiteen i nedre del, kjenner hun alle som bor der og derfor kjøper 

mange av henne. Sosiale relasjoner som kommer av kjøp og salg kan være like viktige 

som resiprositetsrelasjoner. Crecencia selger til faste kunder i bydelen og krever ikke 

betaling på stedet. Det samme gjelder for Angelina som selger grønnsaker og ved. I 

tillegg til ”selger-kjøper-relasjonen”, har de også andre typer relasjoner til kundene sine, 

som for eksempel nabo, venn, slekt, comadre eller medlem av samme forening. Flere av 

kvinnene som deltok regelmessig i felleskjøkkenets aktiviteter var comadres. Alle var 

med i et felles nettverk der varer og tjenester sirkulerte daglig i form av gaver, lån, hjelp 

og muntlig kommunikasjon. Eksempler på goder i sirkulasjon var mat, drikke og 

husdyrfôr, og lån av kjøkkenredskaper, verktøy, ildsted og telefon. Informasjon og 

sladder, tilbud om arbeid, og hjelp til arbeidsoppgaver som gjeting av dyr, barnepass og 

reparasjoner, ble også utvekslet. Et eksempel er Olinda, som eier en butikk og har mange 

comadres, både i byen og på landet, og er derfor en velstående kvinne. En av hennes 

comadres er Emilia, som er chichera69. Olinda er fast kunde i hennes chichería70 og 

pleier ofte å gå innom for å drikke chicha sammen med Emilia inne på kjøkkenet hennes. 

Hun får ofte med seg mais-avfall hjem, som egner seg bra til hønsefôr. Emilia handler 

også i butikken til Olinda, der hun får kreditt og blir ofte budt på noe godt, som brus, øl 

og snacks. 

Moralske normer som spesifiserer sjenerøsitet og gjerrighet er sterke i Nueva 

Llaqta, og barna blir opplært til å dele fra de er små. Marisabel klagde over at niesen var 

gjerrig og aldri delte med noen, mens venninnen Ana Maria skrøt av sønnene sine fordi 

de var flinke til å dele. Rykter om hvem som er sjenerøse og hvem som er gjerrige sprer 

seg fort. Å ha et godt rykte er en viktig form for symbolsk kapital i bygging av nettverk. 

Angelina og Lucrecia snakket en dag om at jo mer de gir til andre, jo mindre mangler de i 

huset. Dette kan ha sammenheng med konstruksjon av kjønn i det andinske verdensbildet, 

                                                 
69 Chichera: chicha-selger. 
70 Chichería: sted der chicha selges og konsumeres. Som oftest et privat hjem omgjort til ”pub”. 
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der en kvinne er familiens uywaq (nurturer) fordi hun har evnen til å fostre og få ting til å 

vokse. Angelina og Lucrecia sa at selv om de har lite, så deler de det de har med andre. 

Likevel mangler de aldri noe, for det ordner seg alltid. Hvis man er gjerrig derimot, står 

man alene når man trenger hjelp. 

I følge Bourdieu (1977), er et slikt nettverk av allianser og relasjoner, som må 

følges opp og vedlikeholdes, en form for kapital av rettigheter og plikter som er bygd opp 

gjennom generasjoner og som kan gå i arv. Denne kapitalen er symbolsk og finnes i form 

av prestisje tilknyttet en familie og et navn. I et samfunn hvor hardt arbeid og begrensede 

tekniske hjelpemidler krever kollektiv arbeidsinnsats, er dette kanskje den mest verdifulle 

formen for akkumulasjon. Ved å akkumulere kapital i form av prestisje, kan man skaffe 

arbeidskraft når man trenger det, og på denne måten er det mulig å konvertere symbolsk 

kapital til økonomisk kapital. Symbolsk kapital blir dermed en form for kreditt, slik at 

man kan få hjelp og støtte når man har behov for det (Bordieu 1977). 

Den lokale organiseringen av politisk og rituelt liv utnytter og forsterker de lokale 

uformelle nettverkene. Nettverk danner grunnlaget for politisk mobilisering og 

organisering, og kan blant annet brukes for å få støtte til kandidater i valg, samt til å 

organisere deltakelse i foreninger, faenas og prosjekter. Slik som vist i kapittel to, ble 

bydelen oppbygd i fellesskap, men nå som plikten til å delta i faenas er mer utvannet, må 

arbeidskraft rekrutteres gjennom nettverk. Deltakelse på allmøter mobiliseres også 

gjennom nettverk. Det samme gjelder oppslutningen om spesielle kandidater ved valg av 

nye styrer i forskjellige foreninger. Disse uformelle nettverkene integrerer imidlertid ikke 

skillet mellom protestanter og katolikker. De som omvendes til protestantismen får 

tilhørighet til et annet fellesskap, atskilt fra nabolaget, og bygger nye nettverk innen 

menighetene.  

Katolikkene på sin side arrangerer rituelle fester ved å mobilisere sine nettverk av 

slekt og compadres. De fleste av bydelens innbyggere er katolikker, og i løpet av året 

feirer de flere fester som inneholder elementer av tradisjonell andinsk tro. Disse festene 

forsterker relasjoner og gir sosial prestisje. Ved karnevalsfeiringen i februar deltar 

beboerne i la yunsada, der alle danser i ring rundt et tre (la yunsa), som er stilt opp midt i 

gaten og pyntet med små gaver og ballonger. Moren i den familien som arrangerer festen 

går rundt med en krukke chicha og sørger for at alle drikker. Alle som danser må hogge i 
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trestammen med en øks på omgang. Den som gir det siste hogget før treet velter, får el 

cargo for neste års fest. Cargo, som direkte oversatt betyr ”byrde”, innebærer ansvaret 

for å arrangere neste fest med musikk, mat og drikke. Dette er en andinsk-katolsk 

institusjon som også kalles mayordomia i Cusco. Å ha el cargo innebærer både plikt og 

prestisje, og man kan få et godt rykte hvis man har et stort nettverk som kan hjelpe til for 

å lage en fest som er bedre enn fjorårets. 

I september feires bydelsjubileet, da bydelens egen helgen bæres i prosesjon. Å ha 

el cargo i denne forbindelse betyr at en person får det ærefulle oppdraget med å passe på 

helgenen gjennom et helt år, og så arrangere en våkenatt (velada del santo) og en fest 

dagen etter. På denne festen blir el cargo overrakt til en annen. Da jeg var med på la 

velada satt vi i ring foran et alter der helgenfiguren stod, pyntet med blomster og levende 

lys. Vi fikk servert mat og drikke og danset huaynos71. Dagen etter fortsatte festen med 

gudstjeneste i Casa Hacienda. Helgenen ble båret rundt i hele bydelen i prosesjon. I 

nedre del stoppet prosesjonen opp ved huset til Violeta for å hilse på henne, fordi hun 

hadde hatt el cargo året før. Deretter gikk prosesjonen opp til øvre del igjen, hjem til 

kvinnen med årets cargo, hvor vi fikk servert drinker. Der ble det dans og musikk fra 

kassettspiller. Kvinnen som hadde fått el cargo for neste år var pyntet med røde 

fløyelsbånd med ”mayordomo 2001” i gullskrift. Violeta var også med, og fortalte at i 

fjor hadde hun hatt en stor fest hjemme hos seg som hadde vært mye bedre, med et band 

som spilte levende musikk. ”Hver og en gjør det de kan avhengig av sine økonomiske 

ressurser”, forklarte hun. 

Det er vanlig å få hjelp fra sine sosiale nettverk av slekt og venner. Å be om hjelp 

til å arrangere en fest er en rituell handling som kalles jurkar. Det betyr at man deler et 

brød med den personen man ber om bidrag fra, og hvis vedkommende tar i mot brødet 

må han love å bidra med noe i form av mat, drikke eller musikk. Å ha el cargo eller å 

være mayordomo i Nueva Llaqta gir prestisje. Hvor stor og fin festen blir, avhenger av 

hvilke ressurser en kan mobilisere og hvor stort nettverk en har. Vervet er imidlertid også 

en måte å etablere, gjenskape og forsterke nettverk, allianser og posisjoner lokalt. 

Mayer (2002) ser denne typen fester som en form for redistribusjon, der personen 

med el cargo mottar bidrag fra sine allierte venner og slektinger, som han deretter gir ut 

                                                 
71 Huayno: tradisjonell folkemusikk og dans fra det andinske høylandet. 
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til felleskapet. Den sosiale prestisjen han mottar deles også av hans støttespillere (Mayer 

2002). De la Cadena (2000), som skriver om mayordomias i Cusco, tolker dette som 

charters of respect. Å ha el cargo for et ritual gir respekt, og dette er en form for 

symbolsk kapital (de la Cadena 2000). 

Å investere sin tid i bygging av nettverk og vedlikeholde sosiale relasjoner, er 

derfor en måte å akkumulere symbolsk kapital. Dette krever mye arbeid, i tillegg til 

materiell og symbolsk investering i form av politisk og økonomisk støtte. Men ikke minst 

kreves det investering av tid; å gi av sin tid er en verdifull gave (Bourdieu 1977:180). 

Noe av det som gjør en rituell feiring vellykket, er maten og drikken som blir servert. 

Både kvalitet og kvantitet viser hvor mange som har bidratt og det blir dermed en 

målestokk på arrangørens symbolske kapital. En vellykket fest fører til økt prestisje, 

respekt og flere mulige allianser. 

 

”Her er alle like og alle spiser samme mat”72: Mat, mening og 
moral  
Varer og gaver som utveksles i en resiprositetsrelasjon har ikke bare verdi, men også 

mening. En ytelse kan vise mening og intensjon gjennom hvordan den utføres, og hva 

eller hvor mye som gis (Mayer 2002). Appadurai (1986) argumenterer for at man 

gjennom et metodologisk fokus på ting i seg selv, kan studere sosiale relasjoner og 

meningsproduksjon. Selv om ting egentlig ikke har noen mening utenom den som blir gitt 

gjennom menneskelige transaksjoner, tilskrivelser og motivasjoner, bør man i en sosial 

analyse følge selve tingen fordi dens mening er innskrevet i dens form, bruk og løpebane. 

Fra et teorietisk synspunkt er det mennesker som koder ting med mening, men 

metodologisk sett er det ting i bevegelse som belyser den menneskelige og sosiale 

konteksten (Appadurai 1986:5). Geertz argumenterer for å analysere kulturelle former 

som litterære tekster, ved å bruke kollektive symbolske strukturer ”for å si noe om 

noe”(Geertz 1973:448). Dette kan være for eksempel ritualer, som hanekamp, eller 

matvaner. Jeg vil her ta utgangspunkt i bruken av kategorier av mat og drikke for å si noe 

om hvordan meningsproduksjon gjenskaper sosiale relasjoner i Nueva Llaqta. Mat har en 

sosial komponent i tillegg til det biologiske (Douglas 1975), og ved å studere matvaner 

                                                 
72 “Aqui todos somos iguales y todos comemos la misma comida”. 
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kan man finne mening i sosial samhandling, der sosiale, moralske og økonomiske 

komponenter er flettet inn i hverandre.  

For folk i Andes bør alt som konsumeres deles, både med andre mennesker og 

med naturen. Spesielt det å drikke alkohol og dele måltider er kollektive handlinger hvor 

sosiale relasjoner og resiprositet kommer til uttrykk (Allen 1988; Weismantel 1988). 

Blant de ulike formene for gaver som utveksles i sosiale nettverk, har mat og drikke 

derfor en spesiell betydning. Som jeg har vist ovenfor, har mat og drikke en sentral plass i 

alle fester og ritualer, og dette tilberedes, serveres og konsumeres som en del av 

resiprositetsrelasjoner og som en form for redistribusjon. Matproduksjon i Andes 

forbindes tradisjonelt med resiprositet, som har en sterk følelsesmessig kvalitet ved seg. 

Arbeid i matproduksjon og ferdige måltider inngår i en stor utvekslingssfære og de 

sosiale relasjonene som maten sirkulerer innenfor, får en moralsk karakter (Sallnow 

1988:211). Mat har også betydning i forhold til kjønn. Som vi så i forrige kapittel er det å 

lage mat kvinnens domene, og det er her hun har mulighet til å utøve makt i husholdet. 

Matlaging står sentralt i familiens økonomiske liv fordi det gjør resultatene av de 

produktive aktivitetene om til noe som kan konsumeres (Weismantel 1988). Matlaging 

kan også sees som en del av kvinnenes fruktbare evne til å få mat til å vokse, i likhet med 

moder jord (Allen 1988). 

Blant innbyggerne i Nueva Llaqta, som ellers i Andes, er det vanlig å tilby mat til 

folk som kommer på besøk som et tegn på gjestfrihet og sjenerøsitet. Man bør ta i mot 

maten for å vise at man setter pris på og har tillit til verten. Å nekte å ta imot mat eller 

drikke man blir tilbudt, oppfattes som en dyp fornærmelse. Familier med nære bånd deler 

alltid mat og inviterer hverandre til å smake eller sender over boller med mat. Hver gang 

jeg kom på besøk til noen som holdt på å lage mat, ble jeg invitert på en smakebit. 

Resiprositet kvinner imellom skjer ofte i form av samarbeid i matlagingen. Alle i 

husholdet hjelper til, også venninner som er innom på besøk. Alle som har deltatt i 

arbeidet, deltar også i det ferdige måltidet. Da Olinda kom hjem fra mink’a på landsbygda 

med flere sekker poteter, lagde familien hennes watya. Alle som hadde hjulpet til med å 

lage ovnen deltok i måltidet, og pakker med nybakte poteter ble sendt i gave til familiens 

naboer, compadres og venner i nabolaget. Carmen, ei gammel dame som bodde i huset 

der felleskjøkkenet fungerte, ba meg alltid komme inn på rommet hennes, der hun ga meg 
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små gaver, som poteter, chuño, ristede bønner eller papaya. Hun syntes synd på meg fordi 

jeg var alene i byen uten slektninger som kunne hjelpe meg. 

 I følge Sahlins er mat som gave spesielt fordi det er livgivende og symboliserer 

hjem og morsrollen. Direkte og lik gjenytelse er upassende i de fleste sosiale settinger 

fordi det sår tvil ved motivene til både giver og mottaker. Mat er et følsomt barometer på 

sosiale relasjoner og kan brukes instrumentelt for å starte, opprettholde eller ødelegge et 

sosialt forhold. Mat som tilbys i gjestfrihet symboliserer gode relasjoner. Hvis mat ikke 

tilbys i en situasjon der det forventes, eller mat ikke vil mottas, impliserer det en dårlig 

relasjon. Det er også et prinsipp at man ikke skal bytte til seg eller betale for mat innen 

gruppen av familie og venner (Sahlins 1972). Mat har altså en spesiell mening i sosialt 

liv, fordi det symboliserer nærhet og intimitet, og det å spise samme type mat gir en 

følelse av fellesskap og tilhørighet med hverandre. Det at jeg deltok i matlagingen med 

kvinnene i felleskjøkkenet og at jeg spiste samme mat som dem gjorde at jeg etter hvert 

ble akseptert i deres fellesskap. 

Mat kan sees som et sett av regler for atferd og et system av kommunikasjon: 

bilder og smaker som referer til et system der bruken er koblet til sosiale kontekster og 

begivenheter. En kostholdsmodell blir derfor en spesiell måte å klassifisere, verdsette og 

etablere hierarkier i verden (Archetti 1997). Ifølge Douglas (1975) kan mat analyseres 

som koder, der meldinger uttrykkes i sosiale relasjoner. ”If food is treated as a code, the 

messages it encodes will be found in the pattern of social relations being expressed” 

(Douglas 1975:249). Meldingene handler om grader i hierarki, grenser, inkludering eller 

ekskludering, og kategorier av mat koder derfor sosiale hendelser med mening. Douglas 

bruker forskjellen på mat og drikke som eksempel. Drikke kan man dele med både 

familie, venner, bekjente og fremmede, mens måltider derimot uttrykker nærhet, og deles 

med familie, nære venner og ærefulle gjester (Douglas 1975).  

Ulike kategorier mat uttrykker forskjellig mening i ulike sosiale relasjoner, noe 

som kun oppfattes av de som forstår de sosiale og kulturelle kodene (Bourdieu 1995). 

Toren gir oss et eksempel på to materielle symboler som assosieres med hvert sitt 

motsetningsfylte sett av ideer om moral og sosial orden. På Fiji blir drikken yaqona brukt 

som et positivt symbol som assosieres blant annet med gaver, moralitet, sjenerøsitet, 

tradisjon, orden, slektskap og fellesskap, mens penger er et negativt symbol som 
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assosieres med varer, umoralskhet, profitt motiv, uavhengighet, noe nytt og europeisk, og 

mangel på orden og slektskap (Toren 1989). På samme måte kan visse typer mat og 

drikke som konsumeres i Nueva Llaqta analyseres som materielle symboler som 

uttrykker forskjellige, og til tider ambivalente, meninger avhengig av relasjonen eller 

konteksten de inngår i (Weismantel 1988). Ulike typer mat og drikke gir ulike 

assosiasjoner, og de blir symboler med ambivalente og flertydige meninger, eller det 

Turner kaller multi-vocality; at et symbol står for flere ting (Turner 1967). 

Relasjonene i sosiale nettverk i Andes skapes og opprettholdes stort sett gjennom 

ritualisert utveksling av mat og drikke, men reglene rundt matgaver er flytende nok til at 

man kan uttrykke følelser angående relasjonen gjennom hva slags mat man gir eller 

hvordan det blir gitt (Weismantel 1988). Mat blir symboler som synliggjør ideer, tro, 

verdier, følelser og psykologiske disposisjoner som ikke kan observeres direkte. Det er en 

prosess som avslører det ukjente, usynlige eller gjemte, en prosess som gjør det 

personlige sosialt og det private offentlig (Turner 1967).  

Å spise samme mat symboliserer likhet, mens ulike matvarer markerer etniske, 

sosiale og økonomiske skillelinjer mellom ulike grupper mennesker. Bourdieu sier i 

Distinksjonen (1995) at forbruk og aktiviteter, som matvaner, varierer systematisk med 

klassetilhørighet. Han analyserer dette i forhold til ulike klassifikasjonsskjemaer som 

ligger i den kroppsliggjorte kunnskapen, eller habitus. Ulike former for habitus innebærer 

ulike prinsipper for klassifiseringer og ulik smak. Et særtrekk, for eksempel en matvane, 

blir til en synlig og ikke likegyldig forskjell først når det oppfattes av en person som selv 

er innskrevet i feltet og utstyrt med klassifikasjonsskjemaer som gjør det mulig å skjelne 

og differensiere. ”Smak klassifiserer, og smak klassifiserer den som klassifiserer” 

(Bourdieu 1995:52). I følge José, som har bodd i Lima i flere år, er det mye 

diskriminering mot dem som kommer fra høylandet. For eksempel hvis noen lager 

criolla-mat inviterer de bare criollos73 til å spise og sier at ”los serranos får lage sin egen 

høylandsmat”74, fordi de ser ned på los serranos og deres matvaner. José mente at det 

ikke er slik i Cusco, for ”her er alle like og alle spiser samme mat”. 

                                                 
73 Criollos: eg. etterkommere av spanjoler i Latinamerika, brukes i Peru spesielt om ”hvite” peruanere som 
bor på kysten. 
74 ”Que los serranos hagan su comida serrana.” 
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I Cusco kommer imidlertid også etniske og økonomiske skillelinjer klart til 

uttrykk gjennom bruk av mat og drikke. Marsvinkjøtt, poteter, chuño, mote, quinua, 

tarwi, habas, nabo og chicha75, viser forbindelse med landsbygda, tradisjoner og 

”indianskhet”, mens ris, pasta, brød, øl og brus viser urban tilpasning. Selv sier kvinnene 

i felleskjøkkenet at maten de tilbereder er ”fattigfolks mat” (comida de pobres). Dette 

gjelder spesielt innmat som kutarmer, kumage og lever, samt kyllinghalser og føtter. 

Kjøttmat som kylling, svin og lam viser derimot både urban tilpasning og økonomisk 

velstand. ”Hvit mat” og mat kjøpt med penger, som brød og ris, utfordrer de tradisjonelle, 

indianske matvanene, ifølge Weismantel (1988). Polarisering og motsetninger i etnisitet 

og klasse har polarisert mat, drikke, klær og tale som utrykksmåter. I den indianske 

comunidad Zumbagua i Ecuador står brød og ris for kulturell overlegenhet og 

assimilering, mens bygg har blitt et tegn på kulturell motstand (Weismantel 1988). 

Innbyggerne i Nueva Llaqta har bodd størstedelen av sine liv i byen, og brød og ris er 

blitt en naturlig del av deres liv. Likevel er deres matvaner annerledes fra familier i 

middelklassebydeler. For eksempel spises det chuño og mote flere ganger i uken, mens 

jeg aldri hørte noen nevne muligheten av å kjøpe pizza, noe som er blitt populært i andre 

deler av byen. Pizza er, i likhet med ceviche76, en luksus som folk med nok penger kan 

unne seg på et restaurantbesøk, og er dermed utenfor den økonomiske rekkevidden til 

mine informanter. Men siden det heller aldri ble snakket om, virket det som om det også 

var utenfor deres kulturelle rekkevidde. 

Kvinnene i Nueva Llaqta har klare forestillinger og oppfatninger om hva slags 

mat som passer til bestemte anledninger. Ved et par anledninger, som på el dia de 

comadre, lagde de typiske criolla-retter på felleskjøkkenet, altså moderne og urban mat, 

som rocoto relleno og aji de gallina77. Dette ble regnet som ekstra god mat, selv om de 

ikke hadde råd til kjøtt og skikkelig kylling, men lagde fattigere varianter med bare 

grønnsaker og kyllinghalser. Den aller beste maten er imidlertid marsvin (cuy). Et måltid 

med marsvin viser både velstand og rural tilknytning. Ifølge Archetti (1997) refererer 

marsvinets sosiale og symbolske verden til en prosess der man kan koble sammen 

                                                 
75 Quechua: Chuño: frysetørket potet. Mote: Maiskorn som er tørket og kokt. Quinua: Næringsrikt 
kornprodukt som dyrkes i det andinske høylandet. Tarwi: liten hvit bønne Habas: store bønner. Nabo: nepe.  
76 Ceviche: Rett fra kysten bestående av fisk og sjømat tilberedt med sitron, hvitløk og chili. 
77 Rocoto relleno (sp.): Pepperfrukt fylt med en blanding av grønnsaker og kjøtt. Aji de gallina (sp.): 
kyllingrett med chili. 
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forståelse, praksiser, posisjoner (som kvinners status) og sosial identitet. Marsvin og 

kunnskapen om dem hører først og fremst til den kvinnelige husholdssfæren, men bruken 

går også utover i den offentlige sfæren. Marsvin blir spist ved overgangsritualer i 

husholdet, og ved offentlige religiøse og kommunale fester. Marsvin er også et effektivt 

sosialt instrument for å kategorisere situasjoner og for å reprodusere og definere 

endringer i systemer av sosiale relasjoner (Archetti 1997).  

I Nueva Llaqta kan marsvin symbolisere tradisjon, det rurale, velstand, fest, 

nærhet, familie og kvinnelige egenskaper. De fleste etablerte hushold i bydelen har 

marsvin på kjøkkenet, og disse slaktes kun ved store begivenheter som fest i forbindelse 

med bursdag, dåp og bryllup. Marsvin er noe som snakkes mye om og som alle gleder 

seg til å spise. På bursdagen til Juan ville hans kone Olinda gjøre stas på ham og hans 

slektninger som hadde kommet på besøk langveisfra, så hun slaktet flere marsvin for å 

lage den tradisjonelle retten chiri uchu78. Marsvin kan også serveres når man skal inngå 

relasjoner med personer av høy status som man vil gjøre inntrykk på. Derfor var det 

marsvin som Ignacia og Olinda serverte til funksjonæren fra PRONAA. Det var også 

marsvin som ble servert da selveste ordføreren kom på besøk til bydelen for å innvie de 

nye trappene som var blitt bygget med økonomisk støtte fra kommunen. 

I likhet med marsvin, er drikken chicha nært knyttet sammen med kultur og 

tradisjoner og gjenspeiler viktige meninger for folk. Fredesvinda sa: ”Jeg liker å drikke 

chichita, kroppen trenger det. Til og med legene sier at det er bra med litt alkohol. Men 

evangelistene drikker ikke, derfor er de bleke, noen er gule i huden. De drikker bare brus, 

det er ikke bra”. Hun bruker dette som et argument for å ikke la seg omvende av 

misjonærer fra Jehovas vitner som kommer til bydelen. ”De kommer for å overbevise 

oss, og det liker jeg ikke, jeg bryr meg ikke”, sa hun. Å bli evangelist betyr å skifte 

kulturelle praksiser og at hun for eksempel ikke kan drikke chicha. 

Chicha brukes ofte i andinsk-katolske ritualer, der det blir ofret dråper til det 

hellige landskapet. Når folk drikker chicha i dagliglivet og på vanlige fester, passer de 

også på å helle noen dråper på bakken i respekt for moder jord. Resiproke verdier 

kommer også tydelig til uttrykk mennesker imellom når det drikkes chicha eller vanlig øl. 

Å drikke sammen blir utført som et slags ritual, der glasset går på omgang i en sirkel og 
                                                 
78 En kald rett bestående av marsvin, and, ost, ristet mais, tang, rogn, grønnsakslapper m.m. (quechua: chiri 
= kald, uchu = sterk (chili)). Serveres ofte ved rituelle fester i Cusco. 
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man serverer hverandre etter tur. Man skåler med alle før man drikker glasset tomt og 

sender det videre i sirkelen. Da Olinda hadde bursdag tok hun med en krukke chicha til 

felleskjøkkenet og inviterte alle til å drikke et glass med henne. På kvelden ble en gruppe 

med kvinner sittende på kjøkkenet hennes, der praten gikk mens krukkene med chicha og 

glasset gikk rundt. 

Som vi ser er det å drikke sammen en kollektiv aktivitet som symboliserer nærhet 

og tillit, og som styrker sosiale relasjoner. Luis er en av de få unge mennene i bydelen 

som har høyere utdanning og fast jobb, men som likevel har valgt å bli boende hjemme 

hos moren. Selv om han har fått nye nettverk blant studenter og ansatte på universitetet, 

vedlikeholder han gamle relasjoner i Nueva Llaqta. Han vet at folk noen ganger snakker 

om han. For eksempel hvis han ikke vil være med å drikke med barndomskameratene en 

dag, sier de at han tror han er bedre enn dem. I følge Luis er ikke dette sant, fordi han 

drikker ofte sammen med venner i bydelen. 

Av dette kan vi se at viktige meninger gjenskapes for folk gjennom symbolske 

strukturer av mat og drikke, og gjennom resiprositetsrelasjoner og gaveutvekslinger i 

uformelle sosiale nettverk. Symbolene som maten og gavene representerer, gir mening til 

sosiale kategorier, relasjoner, handlinger og moralske normer. De gjenskaper bevisstheten 

om og opplevelsen av fellesskap; at man er del av et moralsk fellesskap bortenfor det 

individualiserte markedssamfunnet. 
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Oppsummering 
Resiprositet, i form av utveksling av arbeid, gaver og tjenester, ligger til grunn for det 

sosiale liv i Nueva Llaqta. Migrantene fra landsbygda beholder de tradisjonelle formene 

for utveksling av arbeidskraft, gaver, mat og drikke, samtidig som de tilpasser sine 

praksiser til det urbane. Sosiale nettverk er nødvendig for samarbeid mellom hushold og 

økonomisk viabilitet, samtidig som store nettverk er en forutsetning for å oppnå 

symbolsk kapital i form av respekt og prestisje. Gjennom studier av sosiale relasjoner og 

nettverk får man innblikk i skillelinjer som baserer seg på klasse, etnisitet, makt, 

utdanning, kjønn, religion og moral. Disse skillelinjene er imidlertid i stadig endring, 

både mellom landsbygd og by og mellom generasjoner. Analyse av symbolske strukturer 

i kategorier og systemer av mat og drikke, viser produksjon og reproduksjon av mening, 

både i forhold til det som skiller og det som forener mennesker. Hva du spiser og hvem 

du spiser sammen med sier noe om hvem du er og hvilken posisjon du har i forhold til 

andre. Det kan også si noe om hvem du ønsker å være, hvilken status du ønsker å 

framstille at du har. Mat klassifiseres og klassifiserer i forhold til kjønn, klasse og 

etnisitet, og i forhold til å være en del av eller utenfor et fellesskap. Ut i fra et fokus på 

resiprositetsrelasjoner som knytter kvinner sammen over husholdsnivå, er det tydelig at 

sosiale nettverk er en forutsetning for å organisere kvinner i bydelen. På den annen side 

er nabolagsorganisasjonene viktige for nettverksbygging blant kvinner. Dette foregår 

blant annet i felleskjøkkenet, som jeg skriver om i neste kapittel. 
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Felleskjøkkenet i Nueva Llaqta. 
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5. Kvinners organisering og kollektive handling: 
El comedor popular 
 
 
 
Vi har ingen grunn til å akseptere alt, vi må sette oss i respekt. 
(Margarita, demokratisk valgt koordinator for alle felleskjøkken i Cusco) 
 
Du skjønner det, herr bestyrer, at vi arbeider, vi er ikke late (no somos ociosas)! 
(ung campesina, leder for et felleskjøkken, svarte på kritikk fra PRONAA) 
 
 
 

Innledning  
 

På grasrota i bydelen Nueva Llaqta er det utelukkende kvinner som organiserer seg 

kollektivt for å finne konkrete løsninger på problemer knyttet til fattigdom i husholdene. 

Rundt femti kvinner i øvre del er medlemmer i el comedor popular Santa Ana 

(felleskjøkkenet), som mottar matvarer av den statlige institusjonen PRONAA79. Ti av 

dem er aktive medlemmer som enten sitter i styret eller deltar regelmessig i det daglige 

arbeidet på kjøkkenet. Et annet hjelpeprogram som fungerer i bydelen er Programa Vaso 

de Leche (melkeglassprogrammet), som administreres av kommunen. 39 kvinner, som 

enten er gravide og/eller mødre med barn under seks år, i tillegg til to eldre og syke 

personer, står på listen til el comité de vaso de leche (melkeglasskomiteen) i Nueva 

Llaqtas øvre del. Arbeidet med å organisere tilbereding og utdeling av melken blir gjort i 

lokale komiteer i nabolagene. Kvinnene som er medlemmer bytter på å tilberede den i 

store kjeler, slik at alle får varm melk hver morgen.  

Det var mange likhetstrekk mellom felleskjøkkenet og melkeglasskomiteen, men i 

dette kapittelet skal jeg kun konsentrere meg om felleskjøkkenets organisering og 

medlemmenes forhold til donoren PRONAA. Kvinnene som deltok i felleskjøkkenet i 

Nueva Llaqtas øvre del er enige om og opptatt av at de må organisere seg og stå sammen 

hvis de skal klare å komme seg frem (salir adelante), forbedre sine levekår og få et bedre 

liv i bydelen. Samhold, unión, er veldig viktig for dem. I praksis fungerer det imidlertid 

ikke smertefritt, og mange klager over sladder og baksnakking, og de mener at det største 

                                                 
79 PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Nasjonalt program for 
ernæringshjelp). 
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problemet er at ikke alle vil bidra og delta i fellesskapet. Likevel står kvinnene stort sett 

samlet når det gjelder å finne løsninger som kan forbedre deres situasjon. De identifiserer 

seg som en del av en gruppe med felles identitet, tilhørighet, livssituasjon og interesser.  

Selv om de lokale felleskjøkkenene forsøker å holde seg uavhengige, er 

organiseringen imidlertid preget av et avhengighetsforhold til staten, og det peruanske 

samfunnets hierarkiske maktstrukturer setter også sitt preg på dette programmet. Jeg vil 

derfor se nærmere på hvordan de fattige kvinnene organiserer seg internt og hvordan de 

takler relasjonene til den dominerende statlige institusjonen. Ut i fra dette vil jeg si noe 

om maktrelasjoner og motstand som skjer i den daglige organiseringen av felleskjøkken. 

 

Sosiale bevegelser og staten 

På 1980-tallet, da Latin-Amerika opplevde begynnelsen på århundrets verste 

økonomiske krise, oppstod nye forståelser av og debatter rundt motstand og sosial 

endring i Latin-Amerika. Det ble populært å snakke om new social movements (NSM), en 

kategori som rommet alt fra ulike urbane protester, etniske bevegelser og kristne 

foreninger til økologiske, feministiske og homofile frigjøringsbevegelser. I tillegg til at 

det ble sett på som noe nytt, mente mange teoretikere at alle disse bevegelsene utfordret 

statens politiske og økonomiske modeller og de gamle autoritære og hierarkiske måtene å 

drive politikk på. Escobar og Alvarez (1992) påpeker at ikke alle former for kollektiv 

handling har samme sosiale, kulturelle eller politiske betydning. Men, i likhet med Scott 

(1985), mener de at ”små” former for motstand ikke bør avskrives, selv om de ikke fører 

til store krav eller viktige strukturelle endringer (Escobar og Alvarez 1992). 

I forsøket på å danne nasjonalstater etter kolonitidens slutt i Latin Amerika, støttet 

teorier om framskritt og utvikling synet på staten som en ”aktør for modernisering”. 

Ønsket om å modernisere, og omfavnelsen av vitenskapelig og rasjonell styring blant 

nasjonale og lokale eliter i store deler av Latin Amerika, ble styrket av dette synet, som 

innebar nye teknikker for å kontrollere, styre og forbedre samfunnet (Hansen og 

Stepputat 2001). Escobar (1992) mener at utviklingsdiskursen etter andre verdenskrig har 

fungert som et mektig instrument for å forme samfunnet i den tredje verden. Denne 

hegemoniske diskursen har definert hva som kan tenkes og gjøres, og har skapt nye 

sosiale kategorier som ”analfabeter”, ”jordløse småbønder”, ”kvinner forbigått av 
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utvikling”, ”de sultne og underernærte”, ”de som tilhører uformell sektor”, ”urbane 

marginale” og liknende. Disse kategoriene var blant de mange anormalitetene som 

utvikling skulle behandle og reformere gjennom passende ”intervensjoner” som 

alfabetiseringskampanjer, fødselskontroll og matprogram. Denne fragmenteringen av 

identiteter er viktig for å forstå dagens bevegelser, siden disse kategoriene nå er blitt 

sosiale aktører i seg selv (Escobar 1992). 

På lokalt nivå i flere latinamerikanske land har det oppstått nye praksiser som 

felleskjøkken, mødreklubber og kooperativer, og ideer om resiprositet, samarbeid og 

solidaritet har blitt forsterket og utvidet. I følge Calderon, Piscitelli og Reyna (1992), er 

staten en grunnleggende referent for nesten alle sosiale bevegelser, enten man henvender 

seg til den, motsetter seg den eller holder den på avstand. I periodene med autoritær 

populisme i Latin Amerika brukte staten mekanismer for å integrere aktører i staten, men 

med de siste tiårenes krise har dette blitt vanskeligere og gjort statens relasjon til 

sivilsamfunnet mer komplisert og spenningsfylt. Sosiale bevegelser søker etter autonomi 

fra staten, selv om autonomi kan være relativt (Calderon, Piscitelli og Reyna 1992).  

Trouillot mener at selv om staten er koblet til et sett av institusjoner 

(statsapparatet), så er ikke staten et apparat, og den er ikke nødvendigvis bundet av en 

institusjon, men den er et sett av prosesser og maktrelasjoner. ”At that level, its 

materiality resides much less in institutions than in the reworking of processes and 

relations of power so as to create new spaces for the deployment of power” (Trouillot 

2001:127). Statlige prosesser skaper kontinuerlig nytt rom for utøvelse av det Wolf 

(1990) kaller ”strukturell makt”. Denne typen makt kan, i følge Bourdieu (1991), utøves 

gjennom symbolske strukturer, som kunnskap, kommunikasjon og språk.  

Hansen og Stepputat (2001) skiller mellom ulike ”statlige språk” (languages of 

stateness). I tillegg til blant annet monopolisering av vold og kontroll av innbyggerne, er 

sikring av reproduksjonen og levestandarden hos befolkningen viktige praktiske tiltak for 

statlig styring. Staten bruker også ”symbolske språk” for å etablere sin autoritet. 

Eksempler på dette er materielle tegn som bygninger, monumenter og uniformer, og 

institusjonaliseringen av lov og juridisk diskurs som autoritært språk. Å skape et 

nasjonalt fellesskap rundt statlige institusjoner gjennom historie, landskap og kulturelle 

praksiser, er et annet eksempel på statlige symbolske språk (Hansen og Stepputat 2001). 
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Dette er eksempler på det Bourdieu (1991) kaller for ”symbolsk makt”, som defineres i 

og gjennom relasjonen mellom dem som utøver makt og dem som underkaster seg den. 

Bourdieu mener at relasjoner basert på kommunikasjon alltid er maktrelasjoner som 

avhenger av den materielle og symbolske makten akkumulert av de aktører eller 

institusjoner som er involvert i disse relasjonene. Ord og slagord har evnen til å 

vedlikeholde eller endre den sosiale orden, og det som skaper denne makten er troen på 

legitimiteten til ord og til dem som uttrykker dem (Bourdieu 1991). 

 

Kvinners kollektive handling 

I følge Lind (1992) har tidligere studier ofte forklart organisering av kvinner med 

deres rolle i økonomien. Siden kvinner har ansvaret for husholdet og familien, har de 

organisert seg kollektivt for å bekjempe økende økonomisk press både på husholds- og 

samfunnsnivå. Kvinneorganisasjoner blir dermed analysert som overlevelsesstrategier der 

kvinner kollektiviserer arbeidet for å lette litt på byrden de bærer som arbeidende mødre. 

Lind, som skriver om kvinneorganisasjoner på grasrotnivå i Ecuador, sier at kvinner 

gjennom kollektiv kamp utfordrer skjeve maktrelasjoner mellom kjønn i dagliglivet. 

Fordi reproduktive aktiviteter som matlaging, barnepass og husarbeid er ”kvinnearbeid”, 

og siden det er kvinnene som må sette maten på bordet uansett om de bidrar til 

husholdsøkonomien eller ikke, er det kvinner som organiserer seg for å protestere mot 

dårlige levekår. Gjennom en slik kollektivisering av reproduktivt arbeid kan kvinner også 

bli ytterligere politisert i saker som har med kjønnsidentitet å gjøre. Kvinnelige 

grasrotorganisasjoner krysser det vestlige skillet mellom privat og offentlig og 

representerer en kamp på flere nivå; mot kjønnsliggjorte former for makt i den 

dagligdagse sfæren, og mot institusjonaliserte former for makt i staten og i den 

dominerende vestlige utviklingspraksisen (Lind 1992).  

I litteraturen om kvinnebevegelser i Latin Amerika er det blitt laget et skille 

mellom praktiske og strategiske kjønnsinteresser, som antyder at fattige 

kvinneorganisasjoner kjemper for praktiske behov som inntekt, mat, vann, bolig og helse, 

mens feministiske bevegelser (ofte fra middelklassen) kjemper for strategiske interesser 

som redefinering av kjønnsroller og mening. Maruja Barrig (1994), som har studert 

kvinners organisering i Lima, er en av dem som anvender et slikt skille. I følge henne, har 
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organiseringen av kvinner i Peru vært preget av klasseforskjeller helt siden det for alvor 

startet på slutten av 1970-tallet. Kvinner fra middelklassen dannet feministiske grupper, 

mens fattige organiserte seg i lokalsamfunnet for å overleve økonomisk, blant annet i 

felleskjøkken. Barrig hevder at felleskjøkken og andre lokale overlevelsesorganisasjoner 

ikke har lykkes i å oppnå en forbedring i befolkningens levekår, og i enda mindre grad 

klart å påvirke kvinners kjønnsrollemønster og bevissthet og gi dem økt selvtillit og mer 

makt (Barrig 1994).  

Lind (1992) kritiserer det som ligger implisitt i et slikt skille, nemlig at en 

bevegelse basert på praktiske behov kun kan være en overlevelsesstrategi, og ikke 

samtidig en politisk strategi som utfordrer den sosiale orden. En slik antakelse ligger til 

grunn for mange utviklingsprosjekter, der man ofte går ut i fra at de fleste fattige kvinner 

bare er opptatt av sin egen daglige overlevelse, og at de ikke har en strategisk agenda 

utover økonomisk velferd. Derfor tror man at kvinnene kjemper på vegne av husholdet på 

grunn av sin reproduktive rolle, og at de ikke utfordrer den kjønnsbaserte 

arbeidsdelingen. Staten (og utviklingsapparatet) posisjonerer kvinner som ”klienter” og 

deres behov sees kun som ”økonomiske”. Lind mener at en slik analyse overser de 

utfordringene som organiserte fattige kvinner representerer for den sosiale orden. 

Grasrotorganisasjoners strategier er basert på behov, men det er både materielle behov og 

behov for identitet, respekt og rettigheter, og dette representerer en utfordring av 

autoritets- og maktforholdene slik de kommer til uttrykk i hverdagen. Kvinner velger 

ikke å organisere seg kun for overlevelse. De får noe tilbake, og det er mer enn kun mat 

på bordet. Selv om de ikke nødvendigvis utfordrer den kjønnsbaserte arbeidsdelingen 

direkte, så er det av betydning at subjektive og kollektive identiteter transformeres og at 

dette påvirker organisasjonenes strategier. Dette kan sees som små former for motstand 

(Lind 1992). Dette er på linje med det Scott (1985) mener når han definerer motstand 

som enhver handling med hensikt å imøtegå staten eller en overordnet klasse. Selv om 

målet kun er å skaffe goder som mat og arbeid, kan fattige kvinners organisering i Cusco 

sees som en form for ”hverdagens motstand”, og i den grad de utfordrer etablerte 

kjønnsroller og maktrelasjoner bør de også sies å utgjøre politiske handlinger. Lind 

(1992) mener at diskusjonen bør fokusere på hvordan fattige kvinner forhandler om makt, 

konstruerer kollektive identiteter, utvikler kritiske perspektiver på verden de lever i og 
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utfordrer dominerende forestillinger om kjønn. Det empiriske materialet som jeg skal 

presentere i dette kapittelet vil vise at den form for pessimisme som Barrig representerer, 

ikke er nødvendig. Ved å analysere de politiske følgene av kvinnenes organisering, slik 

Lind foreslår, kan man få øye på spirene til store endringer, både i bevissthet, kritisk 

tenkning og politisk handling. 

 

Opprinnelsen til institusjonen el comedor popular  

Comedor popular betyr rett oversatt ”folkelig spiserom”, men i denne oppgaven bruker 

jeg ordet ”felleskjøkken”, som gir en mer passende beskrivelse av dette programmet. 

Ifølge Blondet og Montero (1995) oppstod fellekjøkkenene i Peru på slutten av 1970-

tallet og begynnelsen av 1980-tallet, først og fremst i hovedstaden Lima, som et svar på 

økonomisk krise og høye matvarepriser blant de fattige delene av befolkningen. På denne 

tiden økte matvaredonasjonene fra utlandet, og spesielt kirken arbeidet med å fordele 

maten og danne felleskjøkkener. Statlige institusjoner, politiske partier og NGOer har 

også bidratt til å skape og styrke organiseringen i felleskjøkkener. 

Utdeling av matvarer til kvinnegrupper startet allerede i perioden til general 

Manuel Odría (1948-1956). Presidentfruen María Delgado de Odría grunnla et senter for 

sosialhjelp, og gjennom dette senteret ble de første mødreklubbene (clubes de madres) 

dannet og matutdeling til fattige organisert. I samme periode startet den katolske kirken 

sitt sosiale arbeid i Limas fattigstrøk, og kvinner fra overklassen organiserte 

mødreklubber, håndarbeidskurs og utdeling av mat. Samtidig med disse velgjerningene 

fra staten, kirken og overklassen, foregikk det en kamp på grasrota. Fattige migranter i 

Lima krevde å få vann, strøm, transport, skoler og helsestasjoner til sine nyopprettede 

bydeler på okkuperte områder. Dette skapte store bevegelser opp gjennom 1960- og 70-

tallet, og her var kvinnenes deltakelse av stor betydning. Selv om de ikke var blant 

lederne, bidro de ved å lage mat for fellesskapet i fellesgryter (ollas comúnes) til 

dugnadene og gjennom å delta i demonstrasjonstogene til offentlige kontorer. I 1978 og 

79 gikk lærernes fagforening SUTEP ut i streik med krav om høyere lønn. Etter en rekke 

demonstrasjoner, okkuperte de skolene. Kvinnene i fattige bydeler solidariserte seg med 

lærerne og støttet dem gjennom å gi mat fra fellesgrytene til de streikende. Disse 

konfrontasjonene åpnet for en endring av det paternalistiske avhengighetsforholdet til 
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staten, og de nye kollektive erfaringene gjorde det mulig for kvinnene å gå fra isolasjonen 

i husholdet til deltakelse i den offentlige sfæren. På denne måten ble kvinnene bevisst på 

viktigheten av organisert kollektiv handling for å kunne stille krav til staten. 

I 1978 ble de første selvstyrte comedores populares dannet av kvinner som ønsket 

bedre kosthold og mer rettferdig fordeling av maten. De begynte å tilberede maten i 

fellesskap og hver kvinne mottok mat til hele sin familie, i forhold til antall barn. Disse 

felleskjøkkenene ble først støttet av kristelige organisasjoner, og i løpet av fire år hadde 

200 felleskjøkken startet opp i Lima. I 1982 startet Belaundes regjering, gjennom 

førstedamen Violeta Correa de Belaunde, et statlig program for familiekjøkken 

(Programa de Cocinas Familiares) og det ble gitt lokaler og matvarer til kvinner 

organisert i felleskjøkken. Dermed betydde dette starten på den offisielle politikken rettet 

mot felleskjøkken. I regjeringsperioden til Alan Garcia (1985-90) ble ”Programmet for 

direkte støtte” (Programa de Asistencia Directa - PAD) opprettet; et program som samlet 

både produktive verksteder, felleskjøkken og barnehager i mødreklubber. Disse ble en 

slags ”skoler” der kvinner lærte om demokrati og politisk praksis. Økonomisk krise og 

innstramningspolitikk i 1988 førte til større behov hos den fattige befolkningen og 

antallet felleskjøkken økte med 70 prosent på to år. Etter at Alberto Fujimori tok over 

som president i 1990, ble situasjonen ytterligere forverret som følge av det strenge 

strukturtilpasningsprogrammet. Dypere økonomisk krise, hyperinflasjon, nedskjæringer i 

offentlig sektor og kraftig prisstigning på nødvendige matvarer, førte til at antall 

felleskjøkken økte med 63 prosent på et år. Hjelpen fra felleskjøkkenene ble dermed en 

effektiv mekanisme for å holde tilbake ekstrem fattigdom, altså et alternativt program for 

sosialhjelp (Blondet og Montero 1995). 
 

PRONAA: Staten som forsørger? 
Den statlige institusjonen Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), 

som betyr ”Det nasjonale programmet for ernæringshjelp”, ble opprettet i 1992, som en 

følge av sammenslåingen av ”Det nasjonale kontoret for ernæringsstøtte” (Oficina 

Nacional de Apoyo Alimentario - ONAA) fra 1977 og ”Programmet for direkte støtte” fra 
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1985. PRONAA lå i 2001 under Departementet for kvinner og menneskelig utvikling 

(Ministerio de Promocion de la Mujer y del Desarrollo Humano - Promudeh)80. 

PRONAAs hovedformål er å bedre kostholdet og forebygge underernæring blant 

befolkningen som befinner seg i ekstrem fattigdom. Dette er nødvendig i et land der 24 

prosent av barn under fem år var underernærte i 1997 (INEI 2001). Det gis støtte i form 

av matvarer til felleskjøkkener (comedores populares), barnekjøkkener (comedores 

infantiles) og andre prosjekter. Kjøkkenene organiseres som lokale, sosiale foreninger i 

nabolagene, og drives hovedsakelig av kvinner.  

I Cusco fylke fins det 517 felleskjøkkener totalt med 26 540 brukere til sammen, 

og 188 barnekjøkkener med 10730 brukere. Alle disse har gått sammen i en 

grasrotorganisasjon, som skal være uavhengig av PRONAA. Representanter fra hvert 

felleskjøkken møtes en gang i måneden til allmøte for å diskutere aktuelle saker. De har 

valgt et styre til å representere deres felles interesser overfor PRONAA. Lederen for 

styret kalles coordinadora (koordinator) og skal i prinsippet bli demokratisk valgt. 

Koordinatoren jobber på frivillig basis, i motsetning til de ansatte som får betalt av 

PRONAA. Margarita var koordinator fram til mai 2002. ”Min funksjon er å organisere”, 

sa hun i et intervju. ”Jeg har jobbet i hele fylket, i provinsene, distriktene, comunidades, 

bare for å organisere, for å se hvordan kjøkkenene fungerer og for gi hjelp og støtte til 

organiseringen på grunnplan i hvert kjøkken”. I praksis har Margarita en mellomposisjon 

mellom de ansatte i PRONAA og kvinnene i felleskjøkkenene på grasrota, en posisjon 

som skulle vise seg å være problematisk. 

 

”Vi må stå samlet”81: Organisering på grasrota 

Felleskjøkkenet i 3. nabolagskomité i Nueva Llaqtas øvre del heter ”Santa Ana”, og ble 

startet opp i 1996. Medlemmene velger hvert år et styre bestående av leder, sekretær, 

kasserer, lageransvarlig og to styremedlemmer, og de har utarbeidet interne regler. Rundt 

femti kvinner er medlemmer, men graden av aktiv deltakelse varierer. De mest aktive 

kvinnene, som Ignacia, Lucrecia, Aida og Angelina, bytter på å ha ansvaret for 

matlagingen, og de får andre til å hjelpe seg. De ansvarlige har vært med fra begynnelsen 
                                                 
80 I dag ligger det under Departementet for kvinner og sosial utvikling (Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social- MIMDES). 
81 ”Hay que estar unidas.” 
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og vet hvordan ting gjøres. Hjelperne er som regel nyinnflyttede, unge mødre eller 

kvinner som arbeider mye og derfor ikke har tid til å delta mye regelmessig. De som 

lager maten mottar gratis middag til hele sin familie, og alle i styret har også rett på gratis 

rasjoner hver dag. Maten selges for en billig penge, det koster bare 50 céntimos82 per 

porsjon, slik at alle skal ha mulighet til å kjøpe. Alle som ønsker, også ikke-medlemmer, 

kan kjøpe middag her. Enten kan man få maten servert og spise på stedet, eller man kan 

ta med hjem til hele familien. Gamle, syke, eller spesielt vanskeligstilte personer, for 

eksempel alenemødre uten slektninger i byen, kan søke om å bli exonerados, som betyr at 

man blir fritatt fra plikten til å betale og har rett til å motta gratis mat. 

Maten de lager kalles almuerzo (middag). Det blir regnet som dagens viktigste 

måltid og skal ideelt bestå av både sopa (suppe) og segundo (hovedrett med ris eller 

poteter). Kvinnene i felleskjøkkenet har imidlertid bestemt at de bare har ressurser til å 

lage en av delene av gangen (sopa og segundo annenhver dag). Noen er vant til dette og 

synes det er greit, både på grunn av landsbygdas tradisjoner og fattigdommens 

begrensninger, mens andre, de med nok tid og penger, lager den andre delen hjemme, i 

tillegg til det de kjøper fra felleskjøkkenet. 

Siden felleskjøkkenet ikke disponerer egne lokaler, må matlagingen foregå i et 

privat hjem. Kvinnene får låne to rom og gårdsplassen i huset til det gamle ekteparet 

Valentin og Carmen. De er svigerforeldrene til Angelina, som er sekretær i 

felleskjøkkenet. Angelina bor også i det samme huset, sammen med mann og tre barn. 

Som takk for lån av lokaler, mottar Valentin og Carmen gratis middag hver dag. Et av 

rommene brukes til oppbevaring av kjeler, kjøkkenutstyr, tallerkener og bestikk. 

Matlageret (el almacén) befinner seg i huset til lederen av felleskjøkkenet. Der 

oppbevares matvarene som de mottar fra PRONAA. Disse består av tørrvarer som ris, 

bønner, erter, maiskorn og salt, og noen ganger får de også tunfisk på boks eller tørket 

kjøtt. Matlaging og servering foregår ute på gårdsplassen. Vannet tar de fra store tønner 

der det samles opp når det kommer fra springen. Ut på dagen kommer det ofte ikke 

lenger noe vann. Felleskjøkkenet betaler huseieren 4 soles for vannavgifta hver måned. 

På et lite kjøkkenrom på to kvadratmeter er det et ildsted (fogón) der de fyrer med ved. 

De har også en meget stor parafinovn, med plass til tre store kjeler, som de har fått av 

                                                 
82 1 sol tilsvarte i 2001 ca 2,25 NOK og 50 céntimos tilsvarte rundt 1 krone. 
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PRONAA, men den står på utstyrsrommet og er aldri blitt brukt. Det er av praktiske 

hensyn, siden det er billigere å bruke vedkubber enn parafin til å fyre med. Kvinnene er 

dessuten vant til å lage mat på vedovn hjemme hos seg selv, og synes at parafinovnen er 

for diger og vanskelig å håndtere. Etter en opprydning i utstyrsrommet fant de imidlertid 

en ny funksjon for ovnen; det var bare å legge noen sponplater oppå, så fungerte det fint 

som spisebord. Nedenfor gir jeg en beskrivelse av hvordan en vanlig dag utspiller seg på 

felleskjøkkenet Santa Ana: 
 

Klokka syv går Aida til markedet for å handle inn, mens Lucrecia går for å kjøpe 
ved og fyre opp i ildstedet. Klokka åtte, etter å ha satt på kjelen med vann for å 
koke ris, starter Lucrecia, Ignacia, Olinda og Crecencia å skrelle poteter; dette er 
den verste jobben, så da er det alltid mange som hjelper til. Knivene de bruker til 
å skrelle med er gamle og sløve. Potetene legger de i plastbøtter fylt med kaldt 
vann, og etterpå vasker de potetene for jord og skitt. I tørketiden sitter de på små 
trekrakker ute på gårdsplassen, mens i regntiden setter de seg inne i rommet der 
de oppbevarer kjøkkenutstyr. Uansett er det alltid veldig kaldt så tidlig på 
morgenen. Praten går livlig på quechua om ulike tema, som været, sykdom, 
mennene deres, andre kvinner i nabolaget, barna deres, om hva de har hørt på 
radioen, om møter de har vært på hos PRONAA, og om politiske nyheter. 
Crecencia har med seg sin yngste datter på ett år, som ligger og sover i liklla-
teppet, som brukes til å bære barnet i på ryggen. Angelina går rundt og ordner 
med de daglige gjøremål i huset, og innimellom hjelper hun til med potetskrelling 
og deltar ivrig i samtalene. Habas (bønner) er som regel med i enhver rett og må 
også skrelles, en tidkrevende jobb. Når det meste er unnagjort, går Olinda hjem 
for å passe butikken sin. Ignacia går for å gjøre husarbeid hjemme, men hun lover 
å komme tilbake. Hun er leder og er med hver eneste dag, men går alltid til og fra. 
Når sola begynner å skinne i bakgården, kommer det eldre ekteparet som bor i 
huset, Valentin og Carmen, ut for å varme seg, og hilser hjertelig på kvinnene. 
Når Aida kommer tilbake fra markedet, er det flere oppgaver som må gjøres, 
avhengig av hva de skal lage. Løk og tomater må hakkes, krydder må males på 
møllesteinen, gulrøtter skrelles og liknende. Når de lager supper er ofte kutarmer 
det kjøttet de bruker, og det må vaskes og kokes godt i trykk-koker før det kan 
skjæres opp. Til slutt skjærer Lucrecia forskjellige urter som de alltid har oppå 
maten, mens Crecencia vasker kjøkkenutstyr og feier bakken. Litt før klokken 
tolv er maten ferdig. Lucrecia går for å hente kasserollene sine, og Crecencia ber 
henne si i fra til døtrene sine at de skal komme for å spise og ta med plastbollene 
hun pleier å bære med seg mat i. Aida sitter på en krakk ved siden av den store 
kjelen for å servere, og Ignacia kommer for å hjelpe henne. Et par små jenter har 
allerede stilt seg i kø og snart kommer flere barn og mødre med sine kasseroller 
og plastbokser for å kjøpe middag til å ta med hjem. Noen spiser også på stedet. 
En ung kvinne med sine to små barn setter seg på en benk og spiser. En mann har 
hentet datteren i barnehagen og kjøper middag til begge. To murere som jobber på 
et hus i nærheten kjøper middag og setter seg på en annen benk. Aida øser opp 
likt til alle med den store tresleiva og tar i mot 50 céntimos for hver porsjon. Alle 
kvinnene som har deltatt i dagens matlaging får gratis mat til seg selv og barna 
sine. Lucrecia har kommet tilbake sammen med barnebarnet sitt og døtrene til 
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Crecencia, og nå sitter alle og spiser sammen. Carmen og Valentin har også fått 
sin daglige rasjon. Ei gammel kone kommer og er som vanlig sliten etter å ha gått 
langt. Hun mottar gratis mat og får fylt opp en rasjon i den lille kasserrollen sin. 
Når den store kjelen er tom, går de i gang med å vaske og skrubbe med kaldt 
vann, rydde og feie. Til slutt setter de aktive kvinnene i styret, Ignacia, Angelina, 
Lucrecia og Aida, seg ned og ser på regnskapet. De skriver ned hva de har kjøpt 
inn, hvor mye de har brukt og hvor mye de har solgt og tjent. Så diskuteres hva de 
skal lage neste dag; om det blir suppe eller hovedrett, hva de har lyst på og hva de 
har råd til. Når alt er klart tar de avskjed for dagen og går hjem. 

 

Oppstart og organisering 

Med jevne mellomrom, og minst en gang i måneden, holdes det allmøter for alle 

medlemmene i felleskjøkkenet. På disse møtene gir styret rapport fra møter hos 

PRONAA, de informerer om hvilke og hvor mye matvarer de har mottatt, kassereren 

legger fram regnskap, arbeidsfordelingen blir planlagt, og aktuelle saker, aktiviteter og 

eventuelle problemer tas opp til allmenn diskusjon. Spesielt er de opptatt av muligheten 

for bygging av et eget hus, som kan fungere både som kjøkken og møtelokale. Møtene 

holdes sent på ettermiddagen, etter at alle er ferdig med middag og husarbeid. Siden de 

ikke har egne lokaler, må de møtes ute på gata, og alle stiller opp med tykke sjal og pledd 

for å holde ute kulden som blir sterkere utover kvelden. 

Ignacia var med og startet opp felleskjøkkenet Santa Ana, sammen med blant 

andre Olinda og Angelina, og hun var leder de første fem årene. Hun hadde tidligere 

erfaring med en mødreklubb som hun deltok i for mange år siden i nedre del av bydelen. 

Ignacia fortalte meg hvordan hun og flere andre bestemte seg for å starte et felleskjøkken 

i øvre del, siden de fleste kvinnene som deltok bodde der oppe og de syntes det var langt 

å gå ned. De søkte om støtte fra PRONAA, men fikk først avslag med den begrunnelsen 

at landsbygda, der nøden var større, ble prioritert. Ignacia og Olinda visste imidlertid råd 

og inviterte i smug en funksjonær (ingeniero)  fra PRONAA til å spise en festmiddag 

med ovnsbakte marsvin. De slaktet et marsvin hver og serverte maten hjemme hos 

Ignacia. Der benyttet de sjansen til å fortelle ham at de trengte et felleskjøkken, men at de 

ikke fikk støtte. Han lovte å hjelpe dem, så de søkte på nytt. Da de kom til kontoret for å 

spørre, lå imidlertid deres søknad i bunken for de som ble avvist. Da de gikk til sin kjente 

ingeniero og spurte hvorfor, ba han dem om å ti stille, før han gikk og flyttet søknaden 

over til den andre bunken. Slik gikk det til at de fikk felleskjøkken i øvre del av Nueva 

Llaqta. Ignacia fortalte meg at alle i nedre del hadde spurt seg hvordan disse ”kvinnene 
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med skjørt” (mujeres de falda) der oppe hadde klart å danne felleskjøkken. ”Vi klarte det 

ved å gå rundt slik”83, sa hun stolt, altså ved å skape relasjoner og ved å ikke gi seg.  

Som leder i felleskjøkkenet lærte hun mye om ledelse og organisering, både 

gjennom de daglige erfaringene og fordi hun fikk muligheten til å delta på møter, kurs og 

foredrag arrangert av PRONAA. Felleskjøkkenets egen grasrotsorganisasjon arrangerte 

også sine egne møter, og Ignacia ble godt kjent med Margarita, som var valgt til deres 

koordinator og representant overfor PRONAA. Margarita hjalp til og ga henne mange råd 

om hvordan man skulle være en god leder. Men etter fem år var Ignacia blitt sliten og lei, 

og hun synes at noen andre kunne overta hennes plass. Hun ville ikke være leder lenger 

fordi det alltid var mye å gjøre, mye ansvar å ta, og hun fikk ikke tid til å gjøre alt hun 

burde i hennes eget hjem. Dette var også noe mannen hennes kommenterte, og hennes 

sterke engasjement i felleskjøkkenet var stadig en potensiell kilde til konflikt i husholdet. 

Likevel hadde det vært en god erfaring og ta med seg. Selv om det er mye å gjøre, 

er det jo også mye å lære, sa Ignacia. PRONAA har kurs hvor de lærer hvordan man 

organiserer kvinner, hvordan man snakker på møter, om balansert kosthold, økonomi og 

andre tema. Ignacia syntes at hun hadde gjort en god jobb i felleskjøkkenet. Det var aldri 

gått en dag uten at det hadde blitt laget mat, og hun hadde alltid gått rundt og snakket 

med kvinnene for å overtale dem til å delta og hjelpe til i matlagingen. Hun hadde heller 

aldri tatt noe fra lageret til eget bruk. ”Jeg har alltid gjort mitt beste”, sa hun. ”Nå er jeg 

sliten, så andre kan fortsette, de unge, for de har lært nå, de bør fortsette framover. For 

hvis ingen løfter dette, vil de flytte dette felleskjøkkenet til et annet sted”, sa Ignacia. 

En viktig grunn til at hun ikke hadde lyst til å fortsette var at hun følte seg skuffet og 

desillusjonert fordi det var så mange av kvinnene i nabolaget som ikke deltok. De kom 

bare hvis det var mat eller arbeid å få, mente hun, de ville ikke delta på møter og frivillig 

arbeid. Hun fortalte at i begynnelsen var det flere som hadde deltatt i felleskjøkkenet, 

men nå sa alle at de ikke hadde tid. Ignacia mente at det er jo likt for alle, for alle må jo 

vaske klær, lage mat, gå på markedet og passe barn. ”Hvis man har vilje, har man tid til 

alt”, sa hun. 
 

                                                 
83 ”Lo logramos así caminando.” 
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Valg: Nye kvinner blir ledere 

I desember 2001 ble det holdt valg av nytt styre i felleskjøkkenet, og rundt 40 kvinner 

samlet seg ute på gata der de pleier å ha sine møter. Koordinatoren Margarita kom for å 

overvære valget. Hun åpnet med å skryte av felleskjøkkenet Santa Ana, som hun aldri 

hadde fått noen klager fra. Hun sa at her ble det alltid laget mat, uansett hva som skjedde. 

Det hadde ikke vært noen krangling som andre steder, så hun syntes det fungerte flott. 

Margarita var veldig fornøyd med Ignacia som leder, og foreslo at hun ble gjenvalgt. 

Flertallet viste at de var enige ved å rekke opp hånda. Ignacia tok ordet og sa på en 

forsiktig måte at hun ikke aksepterte, for hun hadde bestemt seg for å gå av. Dermed ble 

Lucrecia og Aida foreslått som kandidater. Diskusjonen om hvem som egnet seg hadde 

allerede pågått i flere uker blant kvinnene i felleskjøkkenet, og disse to hadde fått respekt 

fordi de var arbeidsomme og pålitelige. Der var de som hadde byttet på å ha ansvaret for 

matlagingen det siste året. Lucrecia fikk flest stemmer og ble dermed ny leder, mens Aida 

ble ny kasserer. Angelina ble gjenvalgt som sekretær, mens Otilia ble ny lageransvarlig. 

For å få med ungdommen ble Roxana på 22 år nytt styremedlem. Grunnen til at de to 

kvinnene som hadde vært kasserer og lageransvarlig i det forrige styret ikke ble 

gjenvalgt, var at de ikke hadde deltatt aktivt i løpet av det siste året, noe resten av styret 

hadde klaget mye over. Da det nye styret var klart, ble Lucrecia tatt i ed av Margarita, og 

hun måtte love å gjøre sitt beste og arbeide til det beste for folket. Deretter skulle 

Lucrecia ta resten av styret i ed, men siden hun aldri hadde gjort det før, ble hun nervøs 

og ba Margarita om å gjøre det.  

Nå som Lucrecia hadde overtatt vervet som leder, måtte hun innstille seg på å 

lære seg nye ferdigheter og håndtere nye typer situasjoner, som å snakke i forsamlinger, 

lede allmøter, takle konflikter, delta på regionale møter i grasrotorganisasjonen for alle 

felleskjøkken i Cusco, og ikke minst forholde seg til en statlig institusjon som PRONAA 

og funksjonærer i det offentlige rom. Dette var en helt ny situasjon for henne. Lucrecia 

var født på landsbygda og hadde aldri fått noen skolegang. At hun var analfabet ga henne 

et stort handikap når hun skulle på møter som hun måtte rapportere fra. Hun måtte alltid 

ha med seg sekretæren eller noen andre fra styret, som kunne ta notater for henne. 

Etter hvert utviklet det seg en konflikt mellom Lucrecia og kassereren Aida. På 

overflaten dreide det seg om penger og mangel på tillit, men personlige motsetninger og 
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dårlig kommunisering forverret problemene. En gang spurte Lucrecia hvor mye penger 

de hadde i kassa, og Aida tok det som et tegn på mistillit og ble fornærmet. Til tider 

kunne de ikke se hverandre uten å bli sure. På et møte der koordinatoren Margarita var til 

stede, ga hun dem råd for å løse konflikten. Hun sa at Aida burde vise mer forståelse og 

at Lucrecia burde vise mer autoritet. Lucrecia var redd for å vise autoritet på grunn av 

folkesnakk, sladder og misunnelse. Derfor kom hun ikke til felleskjøkkenet hver dag som 

hun hadde plikt til. Noen ganger betalte hun for maten hun spiste selv om hun hadde rett 

på gratis mat. ”Tungene til folk i denne bydelen er grusomme, señora!”, sa hun til 

Margarita. Lucrecia hadde lyst til å trekke seg fra ledervervet, men Margarita sa at når 

hun hadde tatt på seg et ansvar, måtte hun fortsette ut året, for dette var ingen lek. Hun 

kom til å lære etter hvert og ville bli vant til at folk snakket mot henne. Det var en del av 

det å være leder.  

Å lære lederskap, å snakke og diskutere på møter, har helt klart stor betydning for 

fattige kvinner, som på denne måten føler at de har mer makt over sin egen hverdag. 

Hvor stor betydning dette har utover det nære lokalsamfunn, familien og kvinnegruppen, 

er mer usikkert. Det de lærer fungerer best for å kommunisere med de andre i gruppen, 

ikke for å snakke i offentlig sammenheng. Selv om Lucrecia, som ny leder, lærte å ta 

ordet blant sine egne, betydde ikke det at hun torde å åpne munnen overfor ansatte i 

PRONAA, eller på allmøtene for bydelen. 

Misunnelse (envidia) er et problem i bydelen, og har sammenheng med de 

moralske normene som sanksjonerer forsøk på sosial klatring. Lucrecia var veldig opptatt 

av hva naboene tenkte om henne, og ville ikke gi inntrykk av å tro at hun var bedre enn 

andre. Dette hindret henne imidlertid i å gjøre en god jobb som leder. Angelina, Ignacia 

og de andre i styret var oppgitt over problemene og kranglingen mellom Lucrecia og 

Aida. ”Nå har vi en ny leder, og vi må støtte henne og gjøre som hun sier. Vi må alle 

være forente, vi må stå samlet”, sa Ignacia. Aida gikk en gang så langt at hun truet med å 

beklage seg direkte til PRONAA, men hun gjorde aldri alvor av trusselen. Ingen av 

kvinnene ville blande noen utenforstående inn i dette. Interne problemer burde løses 

internt, ”bare oss i mellom”, sa Angelina. Å la PRONAA få innblikk i interne problemer, 

var utenkelig på grunn av frykten for sanksjoner. 
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Stat versus grasrot: Hverdagens forhandlinger om autoritet og 
kontroll 

Relasjonen mellom den statlige institusjonen PRONAA og felleskjøkkenene på 

grunnplanet, er hierarkisk og asymmetrisk. PRONAA har makten til å sanksjonere hvis 

ikke kvinnene på grunnplanet gjør som det deres ansatte funksjonærer sier. Mitt 

personlige inntrykk av de ansatte i PRONAA er at de har en paternalistisk og nedlatende 

holdning til de fattige kvinnene som deltar i felleskjøkkener. Dette er tråd med det Lind 

(1992) sier om at staten (eller utviklingsapparatet) posisjonerer kvinner som ”klienter” og 

deres behov sees kun som ”økonomiske”.  

Begrepet ”community” brukes ofte for å vise til statens motpart, enten det er 

lokalt, politisk, religiøst eller en annen form for fellesskap, som står utenfor, men i 

relasjon til, staten (Hansen og Stepputat 2001). Basert på et slikt perspektiv kan 

grasrotorganisasjonene i bydelene sees som communities, eller lokale fellesskap. Hansen 

og Stepputat mener at så lenge begrepet community er bundet i en opposisjon til det 

moderne, rasjonelle samfunn, gir det assosiasjoner til lokalitet, avgrensning, resiprositet, 

tradisjon og tilbakeliggenhet. Slike forestillinger blir ofte brukt i paternalistiske statlige 

eller NGO- intervensjoner på vegne av communities (Hansen og Stepputat 2001:22-25). 

Siden fattige bydeler som Nueva Llaqta hovedsakelig består av migranter fra landsbygda, 

oppfattes de gjerne som ”bønder i byen” og kalles cholos og cholas av folk som jobber i 

staten. De sistnevnte tilhører som regel middelklassen, er urbane, har høyere utdanning 

og regnes som ”sosialt hvite”. 

PRONAAs funksjon er, i følge deres egen presentasjon, å ”planlegge, organisere, 

lede, koordinere, utøve, evaluere og kontrollere aktivitetene, programmene og 

prosjektene”.84 PRONAA har også laget et eget reglement for felleskjøkkener, der 

kvinnenes oppgaver defineres, og prøver på denne måten å kontrollere hva som foregår 

på grasrota. Felleskjøkkenene på sin side organiserer seg i sin egen felles 

interesseorganisasjon på grasrota, og de krever selvstendighet og autonomi hver gang de 

føler seg tråkket på tærne av PRONAA. Argumentet om at folkelige organisasjoner har 

rett til uavhengighet fra staten og politiske partier, innebærer, ifølge Chinchilla (1992), 

retten til å skape et politisk rom hvor kvinner kan velge sine egne ledere, kriterier for 

                                                 
84 I følge Pronaas nettsider: http://www.pronaa.gob.pe 
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medlemskap og politisk dagsorden. Det innebærer også å ha trygge steder hvor kvinner 

kan finne sin identitet, gi gjensidig støtte, bygge tillit og finne opp nye former for politisk 

kamp (Chinchilla 1992:48). Margarita fortalte om det vanskelige forholdet mellom 

kvinnene i felleskjøkkener og de ansatte hos PRONAA: 
 

PRONAA har dessverre laget vedtekter som er veldig forskjellige fra vår egen 
organisasjon. Vi har godt utarbeidede vedtekter, hvor vi har interne regler og 
regler på fylkesnivå. PRONAA har laget vedtekter og regler på sin egen måte, 
hvor de alltid pålegger oss, de sier at vi bør gjøre ditt og datt, og det er også litt 
sånn at de ansatte alltid tvinger oss til noe, så de sier alltid at hvis vi oppfyller ditt, 
skal vi få datt, hvis vi ikke gjør det, får vi ingenting. Så de gir oss alltid dette som 
om vi var barn, ikke sant, jeg tror at vi bør ha kommet over det stadiet og at vi nå 
er modne personer og at nå bør vi ikke la oss manipulere av de ansatte. Som jeg 
nevnte i stad, er det vi som bør være inspektører av det sosiale programmet. Vi, 
grasrotorganisasjonene, ikke de ansatte hos PRONAA. For jeg har for eksempel 
vært koordinator i to år og leder av et felleskjøkken i ti år, men jeg har aldri sett 
anbudsrundene for produkter i PRONAA, jeg har aldri sett hvordan de kjøper inn, 
hvor mye penger fra statskassa de bruker, jeg har aldri fått vite noe om disse 
tingene. Men dette er det som vi nå ønsker at skal respekteres, at vi virkelig skal 
kunne være inspektører av hele PRONAA sitt program.85

 

Selv hadde Margarita en mellomposisjon som innebar at hun måtte forhandle om 

kontroll, respekt og autonomi på vegne av felleskjøkkenene overfor PRONAA. Hun 

hadde autoritet overfor kvinnene på grasrota, som respekterte hennes meninger. Samtidig 

forsøkte hun å nå fram med krav til PRONAAs administrasjon. Hennes muligheter for 

handling ble imidlertid begrenset av PRONAA. Hennes funksjon var kun å organisere 

fordi PRONAA ikke ville gi henne mer spillerom Hun fortalte at PRONAA aldri har 

støttet grasrotorganisasjonen: 
 

Vi har aldri fått støtte fra PRONAA, de har aldri virkelig åpnet opp kontorene 
sine for oss, bare når vi har våre månedlige møter i deres lokaler. Og vi har vært 
isolert fra de ansatte hos PRONAA, fordi de alltid har behandlet oss på avstand. 

 

For å analysere disse prosessene kan Arce og Longs (1992) begrep interface være nyttig. 

Interface viser til et slags ansikt-til-ansikt møte mellom individer med ulike interesser, 

ressurser og makt. Studier av ”interface-møter” har som mål å vise dynamikken i 

konflikter og samhandling, og hvordan aktørenes mål, oppfatninger, verdier, interesser og 

relasjoner endres i prosessen. 

                                                 
85 Intervju med Margarita, april 2002. 
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Kvinnene i felleskjøkkenet var redde for at PRONAA skulle straffe dem hvis de 

ikke gjorde alt riktig. Blant annet måtte alle bøkene holdes i orden; regnskapsboka med 

daglige utgifter til matinnkjøp og inntekter fra salg, lagerboka med oversikt over alle 

donasjoner som mottas fra PRONAA og hvor mye varer (ris, bønner, salt) som tas ut 

daglig, og møteprotokollen med referater fra alle møter og underskrifter fra alle 

deltakerne. Gjorde man feil kunne konsekvensen bli sanksjon fra PRONAA i form av 

stopp av matdonasjonen i en måned eller i verste fall nedlegging av hele kjøkkenet. Noe 

som var strengt forbudt var å fordele matvarer fra donasjonene direkte mellom 

medlemmene, i stedet for å lage middager. For å forhindre dette, drev de ansatte i 

PRONAA med skremselstaktikk. Ignacia fortalte at hun var blitt truet med fengsel hvis 

hun gjorde noe sånt; ”vil du i fengsel?” hadde de advart henne. 

I februar 2001 begynte kvinnene å bekymre seg for at det skulle komme kontroll 

fra PRONAA, og de hadde derfor dugnad for å rydde og pusse opp i oppbevarings-

rommet, som også fungerte som spiserom i regntiden. En ung mann fikk penger for å 

male veggene hvite, og flere av kvinnene hjalp til med å rydde ut skrap, feie jordgulvet 

og henge en hvit plastduk i taket, slik at det så rent og hygienisk ut. De la også sponplater 

oppå den store parafinkomfyren fra PRONAA, slik at den kunne brukes til spisebord.  
 

Kontrolløren fra PRONAA kom på uanmeldt besøk en mandag, tre dager etter 
oppussingen. Fra styret i felleskjøkkenet var det bare Angelina, Aida og Roxana 
til stede. Selv satt jeg og spiste sammen med Roxana og hennes søster Marisabel. 
Den statlige funksjonæren var en kvinne i 30-åra, kraftig sminket og kledd i en 
elegant mørkeblå drakt (miniskjørt og dressjakke). Hun hadde en skriveplate med 
skjemaer under armen, et ID-kort på brystet, og hun utstrålte autoritet. Hun ga 
inntrykk av å ha en streng, negativ og kritisk holdning, og at hun så ned på 
kvinnene i felleskjøkkenet. Hun startet med å stille en rekke spørsmål, og noterte 
svarene på et skjema; hva heter felleskjøkkenet, når ble styret valgt, har dere 
interne regler, hvor mange deltar aktivt, hvor ofte lager dere mat, hva har dere 
laget i dag, hvor mye koster en porsjon, har dere eget lokale, hvilket utstyr har 
dere og så videre. Angelina tilbød henne en tallerken med suppe, men hun ville 
ikke ta imot. Hun sa at hun allerede hadde spist og at hun ikke hadde tid. I stedet 
ba hun om å få se alle bøkene til felleskjøkkenet.  
Kassereren Aida ble tydelig nervøs da hun krevde å få se regnskapsboka, men hun 
måtte motvillig gi den fra seg. Hun var nok engstelig for at hun ikke hadde gjort 
det riktig og at funksjonæren skulle oppdage juks. Det gjorde hun ikke, men hun 
ble ganske mistenksom av Aida sin reaksjon. Funksjonæren var imidlertid ikke 
fornøyd. Hun ville nemlig også se bøkene til lederen og den lageransvarlige. 
Angelina og Aida sa som sant var at lederen ikke var hjemme og at lageransvarlig 
var reist ut av byen, og de hadde bøkene hjemme hos seg. Funksjonæren sa at 
dette var ikke riktig måte å gjøre ting på, for alle bøkene skulle oppbevares samlet 
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i felleskjøkkenets lokaler, og ingen hadde lov til å ta dem med seg hjem. Så 
krevde hun å få se matvarelageret. Angelina og Aida forklarte at lageret var 
hjemme hos lederen (Lucrecia) og at de ikke hadde nøkkel til lageret. Dette var en 
ny feil, ifølge funksjonæren, for lageret bør alltid være i samme lokale som 
felleskjøkkenet. Hun spurte også om hvordan de tar ut matvarer fra lageret og 
påpekte at det alltid bør være en kvinne utenfor styret tilstede. Siden hun insisterte 
på å få se lageret, tok Aida henne med hjem til Lucrecias hus, der bare barna var 
hjemme. Da hun kom tilbake, fortalte Aida oss hva som hadde skjedd. Først 
hadde de ikke funnet nøkkelen, og funksjonæren hadde blitt så sint at hun hadde 
truet med å straffe felleskjøkkenet ved å nekte dem matvarer for neste måned. 
Hun hadde sagt at siden de nektet henne innsyn, skulle de kutte hjelpen. Hun 
trodde åpenbart at Aida gjorde dette med vilje fordi de hadde noe å skjule, selv 
om Aida hadde unnskyldt seg og sagt, ”vær så snill señorita, jeg er bare kasserer 
og jeg har derfor aldri rørt denne nøkkelen”. Juanita, som er Lucrecias stedatter på 
11 år, var blitt redd av oppstyret, siden hun nok hadde fått streng beskjed av 
Lucrecia om å aldri gi bort nøkkelen til lageret. Men til slutt hadde hun funnet den 
fram, slik at de kom inn og funksjonæren hadde kunnet kontrollere sekkene med 
matvarer (ris, tørket mais, bønner, erter og salt) i forhold til kvitteringen fra 
PRONAA og skjemaet der de noterer hvor mange kilo ris og liknende de tar ut 
hver dag. Funksjonæren hadde kritisert deres bruk av salt. ”Hvordan har dere klart 
å bruke så mye allerede?” spurte hun. Aida måtte forklare at siden de laget mat i 
store kjeler, gikk det med nesten en hel pose hver dag. Saltet de får rekker aldri 
for en måned, og de må alltid kjøpe inn ekstra selv. 

 

Denne hendelsen, som alle ble nervøse og redde av, snakket de om i flere dager. Alle var enige 

om at damen hadde vært streng, frekk og oppført seg dårlig. Hun hadde ikke engang villet smake 

på maten de tilbød henne, noe de tolket som meget uhøflig og respektløst. Fordi funksjonæren 

nektet å smake på maten de hadde tilberedt på felleskjøkkenet, nektet hun samtidig å gå inn i 

noen form for nærkontakt eller vennskapsrelasjon med kvinnene. Gjennom å avstå fra å delta i 

måltidet, valgte hun å stå utenfor deres fellesskap og gi inntrykk av at de ikke var på like fot. 

Denne handlingen klassifiserte henne som annerledes fra de andre kvinnene; hun satte seg selv 

over dem og nedverdiget seg ikke til å delta i deres sfære av resiprositet.  

Etter inspeksjonen var de opptatt av å passe på at det alltid var rent og pent i rommet der 

de oppbevarte kjøkkenutstyret og at matvarelageret og regnskapsboken alltid var i orden. De 

regnet med at kontrollene kom til å fortsette og at det ville bli strengere framover. Ignacia trodde 

at hvis de fant noen feil, ville PRONAA stenge hele kjøkkenet deres og gi donasjonene til noen 

andre. Grunnen til at Aida ble nervøs, bortsett fra den ubehagelige situasjonen, er at hun som 

kasserer fører to atskilte regnskap for felleskjøkkenet, et internt og et annet for å vise fram til 

PRONAA. I det siste legger hun litt på utgiftene og trekker litt fra på inntektene. Dette lærte hun 

av den tidligere lederen Ignacia. De er nemlig redde for at dersom PRONAA finner ut hvor mye 
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fortjeneste de har, vil de gi dem mindre støtte i form av matvarer. ”Ingeniørene er slemme”, sa 

Ignacia, ”de kan snakke til oss, de kan ta fra oss”86. For å unngå ubehagelige spørsmål og 

sanksjoner oppgir de altså uriktige tall til PRONAA. Pengene de tjener, sparer de for å kjøpe inn 

ekstra utstyr, som tallerkener og skjeer, og for å arrangere julefeiring for alle deltakerne med god 

mat og gaver.  

De lager altså to sett regnskap; et for å vise fram til PRONAA for at de fortsatt skal motta 

matvarer, og et til eget internt bruk for å spare penger til kollektiv julefeiring. Denne praksisen er 

et tegn både på pragmatisme, fordi de tilpasser seg, og på motstand, fordi de motsetter seg statlig 

kontroll. Denne form for hverdagens motstand (Scott 1985), som foregår i det stille, er typisk for 

fattige som underlegges kontroll av statlige instanser. På denne måten kan de gjennom egen 

handling oppnå en følelse av kontroll over sin egen situasjon, fordi de ikke uten videre godtar at 

urett blir begått mot dem av mennesker og institusjoner i maktposisjoner. 

Utøvelse av makt og autoritet skjer ofte på bakgrunn av utdannelse. Menn med 

høy utdannelse blir ofte kalt ingenieros (ingeniører) og nyter stor respekt når avgjørelser 

skal tas. En kvinne med høy utdannelse i lederposisjon kan bli kalt doctora. Kvinnenes 

forhold til slike personer er en blanding av beundring, tillit, underkastelse og frykt. De 

går ut fra at alle ingenieros har innflytelse og tror at hvis de kan få en på sin side, kan de 

få gjennom sine saker. Samtidig er de redd for å bli lurt. Ignacia fortalte om noe som 

skjedde etter at kvinnene i dugnad hadde hjulpet til å bygge kvinnehuset i nedre del for 

mange år siden. En ingeniero hadde overtalt henne til å skrive under på et blankt ark, men 

nå angret hun siden hun ikke vet hva han skrev på dette arket etterpå. Før var hun naiv, sa 

hun, men nå er hun skeptisk overfor alle ingenieros og stoler ikke på dem lenger. 

Det finnes metoder for å forberede seg på kontroller slik at feil og mangler ikke 

blir oppdaget. Fire dager etter inspeksjonen holdt felleskjøkkenet et allmøte, der 

koordinatoren Margarita kom for å snakke om kontrollene fra PRONAA, og hvordan 

man burde takle dem. Hun og de andre i hennes styre prøvde å komme PRONAA i 

forkjøpet ved å advare om kontrollene, og derfor besøkte de flere felleskjøkken hver 

eneste dag. PRONAA sendte imidlertid ut så mange kontrollører at de ikke klarte å rekke 

det. ”De løper ut som maur!”, sa hun. Margarita mente at de ikke burde ha oppgitt alt de 

hadde av kjeler og utstyr, siden de hadde fått dette under den forrige regjeringen. Nå var 

                                                 
86 ”Los ingenieros son malos. Nos pueden decir, nos pueden quitar.” 
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det ny regjering og en ny periode for PRONAA, men fordi funksjonæren hadde registrert 

alt de eide, ville de ikke få noe nytt. Margarita mente at da funksjonæren hadde dukket 

opp, burde de sagt at de ikke visste noe, og heller tilkalt noen med erfaring, for eksempel 

Ignacia. Alle fra styret som hadde vært til stede, Aida, Angelina og Marisabel, forklarte 

til Margarita at det ikke hadde vært tid. Funksjonæren hadde overrasket dem og gått rett 

inn i oppbevaringsrommet, der hun hadde sett alt av kjøkkenutstyr. Angående lageret 

bekreftet Margarita at å ha det hjemme hos lederen er brudd på reglementet, og at 

nøkkelen til rommet bør lageransvarlig ta vare på. Derfor burde de ha sagt at huset 

tilhørte noen andre som de leide rommet av. Denne formen for løgner og simulering; å 

ikke oppgi alle tingene de har og å late som om noen andre er eier av huset, er også 

uttrykk for den type motstand som Scott (1985) beskriver. Margarita ga råd til kvinnene 

på bakgrunn av sin egen erfaring fra mange år som koordinator i posisjon mellom 

grasrota og staten, og hun mente tydeligvis at det beste man kan gjøre er å ikke fortelle 

sannheten til de som har makt til å sanksjonere. 

 

”Vi må sette oss i respekt”87: Politisk handling - makt og 
motstand  

Lederne for alle felleskjøkken i Cusco hadde månedlige møter i PRONAAs lokaler, der 

de tok opp aktuelle tema og diskuterte seg imellom. Jeg ble med Lucrecia på et slikt møte 

i februar. Rundt 80 kvinner var møtt opp, og Margarita ledet møtet. Denne dagen var det 

PRONAAs kontroller som deltakerne var mest opprørte over. Etter nyttår hadde alle 

felleskjøkkenene vært utsatt for ekstra kontroller. PRONAA hadde sendt ut sine ansatte 

som aldri før og noen felleskjøkken var allerede blitt inspisert to ganger. Flere kvinner i 

salen reiste seg og tok ordet for å fortelle om deres opplevelser, som liknet svært på det 

som hadde skjedd i Nueva Llaqta. Overalt hadde kontrollørene oppført seg dårlig og 

hadde truet kvinnene med å stenge felleskjøkkenet deres hvis ikke alt var i orden. Det 

vanligste problemet var å vise lageret, siden inspektøren ofte kom etter at aktivitetene i 

felleskjøkkenet var ferdig. På de stedene hvor lageransvarlige, som har nøkkelen, ikke 

hadde vært hjemme, hadde inspektørene truet med å stenge hele felleskjøkkenet, fordi de 

nektet å vise lageret med matvarer. Et sted hadde vedkommende gått så langt som å bruke 

                                                 
87 ”Tenemos que hacernos respetar.” 
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makt for å åpne døra, ved å ødelegge hengelåsen med en hakke. Et annet sted hadde de 

kommet seg inn gjennom vinduet. Koordinatoren Margarita mente at slike ting burde 

anmeldes som innbrudd. Det ble sagt flere ganger at selv om de er fattige og mottar hjelp, 

så er de ikke nødt til å bøye seg for alt. ”Vi har ingen grunn til å akseptere alt, vi må sette 

oss i respekt”, sa Margarita. Hun fortalte også til kvinnene at når ansatte hos PRONAA 

drar ut i felten for å inspisere, får de ekstra betalt, så det er ingen grunn til å gi dem masse 

mat. I noen comunidades hadde de servert sin beste mat (marsvin), men for hva? Da 

trodde jo inspektørene at folk der ikke er fattige, men at de tvert imot har mat i overflod. 

”Det er ikke verdt bryet”, sa hun. Språk var også et problem som ble tatt opp. Spesielt på 

landsbygda er det mange som er analfabeter og som bare snakker quechua, og de ansatte i 

PRONAA snakker kun spansk. At inspektørene som kommer for å kontrollere ikke 

snakker quechua, er et stort problem med konsekvenser for utfallet av kontrollene.  

På ledermøtene hadde de muligheten til å klage når de hadde fått for lite eller 

dårlige matvarer ved de månedlige utdelingene fra PRONAA, og på dette møtet kom det 

fram flere klager. Et felleskjøkken hadde ikke fått den månedlige rasjonen med ris, et 

annet hadde funnet masse småstein i sekken med tørkede bønner, og et barnekjøkken 

hadde fått tørrmelk som var gått ut på dato. ”Når vi ikke mottar matvarer eller når de gir 

oss mat av dårlig kvalitet, må vi klage! Selv om vi er mottakere trenger vi ikke å bøye oss 

i støvet”, sa en av deltakerne.  

Respekt (respeto) er en viktig moralsk verdi for fattige kvinner i byen (jf. de la 

Cadena 2000), og for felleskjøkkenene stod kampen om respekt sentralt i deres forhold til 

PRONAA. Å kreve respekt var noe alle kvinnene var opptatt av, og noe som kunne 

mobilisere til politisk handling. Ved å fokusere på dette fikk Margarita sterk støtte fra 

medlemmene. Kravet om respekt omfattet også kravene om autonomi og egen styring 

over hvordan de organiserte seg og arbeidet i felleskjøkkenene. Som felleskjøkkenenes 

fremste representant overfor PRONAA, hadde Margarita kvinnenes fulle tillit. 

På dette møtet var hun opprørt fordi ledelsen i PRONAA ønsket å fjerne henne 

som koordinator. Derfor spredde de rykter om at hun brukte sin posisjon til politiske 

formål, noe hun benektet totalt. Hun sa at hun aldri hadde vært medlem av noe politisk 

parti, og at hun aldri hadde drevet med politikk. Margarita mente at grunnen til at 

ledelsen i PRONAA ville bli kvitt henne, var at hun alltid sa sannheten. Hun fortalte at 
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PRONAA hadde, for å følge regjeringens nye linje, planer om å fjerne felleskjøkkener fra 

byen Cusco og heller gi dem til fattige comunidades på landsbygda. Margarita hadde da 

stilt krav om at dersom PRONAA tok fra dem matvarene, måtte de i stedet gi dem sy- og 

strikkemaskiner slik at kvinnene kunne arbeide. Derfor mente Margarita nå at PRONAA 

ønsket å sparke henne og hele styret, slik at ingen skulle forsvare kvinnenes interesser. 

Da ville de kunne manipulere og gjøre som de ville uten at noen klagde og sa ifra. Dette 

er et eksempel på en splitt og hersk-taktikk fra PRONAAs side, der de setter fattige 

kvinner i byen opp i mot de enda fattigere kvinnene på landsbygda. 

Litt senere kom señor Rodrigo, en ansatt hos PRONAA som hadde ansvar for 

driften av felleskjøkkenene i Cusco, inn på møtet. Margarita konfronterte ham med 

kvinnenes klager, men det første han sa var at han ikke hadde noen myndighet til å gjøre 

noe, så han foreslo at en komité gikk og snakket med ledelsen. Selv kom han bare for å 

prate, lytte og gi råd, sa han, og ba oss om å ikke ta notater. Men de gode rådene var det 

ikke mange av, og han lyttet til det kvinnene hadde og si med en overlegen holdning. Det 

virket som om han var vant til dette ”spillet”. 

Til slutt kom bestyreren Julio, som ble kalt ”señor administrador”. Han var en 

høy mann med skjegg, kledd i dress og slips. Med et alvorlig ansiktsuttrykk hørte han på 

kvinnenes klager om at PRONAAs inspektører ikke hadde respektert dem. Han innrømte 

til en viss grad at det innimellom ble begått feil, men brukte mest tid på å forklare og 

rettferdiggjøre inspektørene, for eksempel at de var nødt til å dra til flere felleskjøkken 

hver dag og derfor kunne de ikke besøke alle i deres arbeidstid. Dessuten burde 

lagernøkkelen alltid være tilgjengelig, mente han. Bestyreren benyttet også anledningen 

til å kritisere en konsekvens av det arbeidet felleskjøkkenene gjør, nemlig at folk blir vant 

til å motta. Dette fører til at de blir late og at mange menn ikke gjør annet enn å drikke, 

fordi de vet at de alltid får mat fra felleskjøkkenet, mente han. Ei ung bondekvinne 

(campesina) svarte på kritikken. Hun fortalte at da inspektøren fra PRONAA hadde 

kommet til hennes landsby, var de allerede ferdig med matlagingen i felleskjøkkenet og 

alle kvinnene var ute på åkrene og arbeidet. ”Du skjønner det, señor administrador, at vi 

arbeider, vi er ikke late”, utbrøt hun. 

På det neste møtet, som ble holdt i mars, var jeg til stede sammen med Angelina, 

sekretæren i Nueva Llaqtas felleskjøkken. Koordinatoren Margarita ledet som vanlig 
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møtet, og hun understrekte at organisasjonen til felleskjøkkenene er uavhengig av 

PRONAA og at de burde stå godt organisert og samlet overfor PRONAA. Hvis man 

hadde interne problemer og konflikter i sitt felleskjøkken, burde man ikke gå direkte til 

PRONAA for å klage, men heller først snakke med henne. Så informerte Margarita om at 

hun hadde snakket med førstedamen Eliane Karp (president Toledos kone), som hadde 

vært på besøk i Cusco. I den korte samtalen hadde Margarita understreket at kvinnene i 

felleskjøkkenene var mødre med behov for hjelp og at de trengte all den støtten de kunne 

få. Hun trodde at førstedamen hadde hatt forståelse for dette, og var positiv i forhold til 

utviklingen. På slutten av møtet kom imidlertid Rodrigo inn for å snakke på vegne av 

PRONAA. Han hadde med en bunke ark, som han sa var søknader som felleskjøkkenene 

i Cusco hadde sendt til Eliane Karp for å be om alt mulig; blant annet kjeler, tallerkener, 

ovner og matvarer. Brevene var blitt sendt videre til PRONAA med beskjed om at disse 

tingene ikke ville bli gitt. Rodrigo var irritert og kjeftet på kvinnene fordi de drev med 

tigging. ”Hvor lenge skal dere holde på med å tigge, vær så snill, señoras, ikke send 

denne form for dokumenter. Dere er ledere; arbeid, betal deres kvoter, gjør noe for å 

kjøpe inn tallerkener til barna deres, men ikke be om mer hjelp”, formante han med 

oppgitthet i stemmen. 

Selv om PRONAA gjennom sin virksomhet uunngåelig gjør kvinnene til klienter, 

legger de likevel skylden på kvinnene selv for at de fortsetter i samme bane med å søke 

om hjelp og støtte til kollektive aktiviteter. Dette viser en motsetning i PRONAAS 

arbeid; det er ønskelig at kvinner skal være selvstendige og klare seg selv, samtidig som 

de gjennom dette hjelpeprogrammet blir avhengige av å motta matdonasjoner. PRONAA 

oppfordrer kvinner til å arbeide, men når de ber om støtte til symaskiner og annet 

nødvendig materiell, vender de det døve øret til. Det virker også som om PRONAA 

overser det faktum at de fleste kvinner som arbeider frivillig i felleskjøkkener, gjør dette i 

tillegg til sitt eget husarbeid og i tillegg til salg og andre inntektsgenererende aktiviteter. 

Kritikk av sosiale hjelpeprogrammer som felleskjøkken og melkeglasskomiteer 

kommer både fra politikere, media og folk fra middelklassen. En utbredt oppfatning hos 

folk som aldri har satt sine ben i et felleskjøkken, er at de kvinnene som kjøper mat der, 

er hjemme og later seg hele dagen, og at de bare lærer å motta hjelp og ikke å arbeide for 

føden. En dag mens Angelina og Otilia holdt på med matlagingen i felleskjøkkenet, 
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spurte jeg hva de syntes om denne kritikken. ”Later seg!”, utbrøt Angelina og begynte å 

le. Det var visst en helt fjern og latterlig tanke for henne. ”Disse kvinnene drar tidlig ut 

for å selge og lar barna være alene igjen hjemme, så hvis de ikke har rukket å lage mat 

selv, gir de dem penger for å kjøpe mat her”, sa hun. Dessuten påpekte de at en kvinne 

har nok å gjøre selv om hun ikke går ut for å selge en dag. Hun må gjøre rent, vaske klær, 

mate husdyr og passe barn. 

PRONAA går ikke aktivt inn for å forsvare kvinnene mot denne type kritikk av 

felleskjøkkenene. Tvert i mot adopterer de selv disse oppfatningene av de fattige og 

bruker kritikken mot dem for å holde dem nede. Siden dette er et statlig program, kan 

ikke PRONAA risikere å miste oversikt over det som skjer i felleskjøkkenene på 

grunnplanet. De fortsetter det autoritære statsapparatets tradisjon med å gå sterkt inn for å 

beholde kontroll, blant annet gjennom en splitt og hersk-taktikk der de setter 

felleskjøkkener på landsbygda og i byen opp mot hverandre. Margarita var veldig opptatt 

av å vektlegge viktigheten av en egen organisasjon som er uavhengig av PRONAA. I 

intervjuet med henne sa hun: 
 

Vi har til og med blitt behandlet som tiggere, både melkeglasskomiteene og 
felleskjøkkenene, men takket være organisasjonen vår og ledernes harde arbeid, 
har vi oppnådd å få en lov vedtatt, og med den loven tror jeg at vi er mer 
anerkjent og vi får mer selvtillit. Men her i Cusco mangler vi det [selvtillit] fortsatt 
i våre felleskjøkken, siden vi ikke får støtte fra myndighetene. Den nye loven skal 
gi mer støtte til felleskjøkkenene. Mange ganger sier de fra PRONAA til oss at 
det og det felleskjøkken skal stenges, og sånn bør det ikke være, for vi som ledere 
er her for å sette oss i respekt. 

 

Men denne holdningen ble tydeligvis ikke akseptert, og i april ble Margarita presset til å 

gå av. PRONAA-ledelsen tok over og innkalte til nytt valg, der Margarita ikke fikk stille 

som kandidat. Kvinnene i Nueva Llaqta var lei seg for dette, spesielt Ignacia som hadde 

kjent henne i så mange år. Hun syntes Margarita hadde vært en bra koordinator fordi hun 

alltid hadde stått på kravet om rettferdig fordeling av matvarer, og klagde alltid til 

PRONAA hvis noen hadde fått for lite. På det første møtet etter at Margarita ble kastet 

var Lucrecia til stede, og hun fortalte at få kvinner hadde møtt opp. ”Folk mister lysten til 

å delta nå som de har tatt vekk Margarita”, sa hun. Den nye koordinatoren var ikke som 

Margarita, hun hadde kommet sent og hadde ikke sagt noen ting. Møtet hadde vært ledet 

av mennene i PRONAA-ledelsen. 

133 



 Denne utviklingen sier mye om maktforholdet mellom staten ved PRONAA og 

kvinnene som driver felleskjøkkenene på grasrota. På overflaten skal organiseringen 

virke demokratisk og rettferdig, men ethvert forsøk på å styrke kvinnenes uavhengige 

organisering, blir slått ned på. PRONAA vil ha en koordinator, som er ”demokratisk 

valgt”, men som de kan kontrollere. Relasjonene og møtene mellom PRONAA og 

felleskjøkkenene, er et godt eksempel på interface mellom statens representanter og 

fattige kvinner. På den ene siden finner vi paternalistiske holdninger til fattige kvinner, 

mens vi på den andre siden finner kvinners agency for å komme seg fram i livet gjennom 

arbeid og organisering, samt former for politisk handling. Kvinnene i felleskjøkkenet 

befinner seg nederst i en asymmetrisk maktrelasjon til PRONAA. De blir ikke gitt mye 

rom for selvstendig handling på grunn av de mange reglene for korrekt atferd og 

sanksjoner. Men kvinnene tolker sine oppgaver i forhold til sine egne oppfatninger av 

verden og egne kulturelle koder, og de gjør ting på sin egen måte. Dermed tar de kontroll 

over egen situasjon, og dette er en form for motstand og agency med mening i forhold til 

deres livsverdener.  

Gjennom et perspektiv på former for interface kan vi se hvordan ulike, kanskje 

motstridende, former for kunnskap interagerer, uten at vi lager et ontologisk skille 

mellom ulike typer av kunnskap, for eksempel ”vitenskapelig” versus 

”hverdagskunnskap” eller ”byråkratisk” versus ”lokal” kunnskap (Arce og Long 

1992:214). Vi kan likevel si at kvinnene og de ansatte i staten opererer med ulike former 

for kunnskap, noe som blant annet gir seg utslag i ulike oppfatninger om hva som lønner 

seg. Dette gjelder blant annet innføring av teknologi. Felleskjøkkenet fikk tildelt en 

parafinovn beregnet til bruk i storkjøkken. Denne ble i stedet brukt til spisebord, mens 

ved ble brukt til fyring. Kvinnenes begrunnelser for dette var økonomiske og praktiske. 

For det første var ved billigere enn parafin, og for det andre var det veldig vanskelig å få 

satt i gang den store ovnen hver morgen, fordi parafinen måtte pumpes. De hadde aldri 

fått opplæring i å bruke den. Å fyre med ved var noe de var vant til og følte seg trygge 

med. Et annet eksempel er praksisen med å føre doble regnskap. Dette gir kvinnene 

følelsen av kontroll over eget budsjett. De vil selv bestemme over egen fortjeneste, og 

den brukes til noe som kommer alle til gode. For eksempel kjøpte styret kasseroller i 

julegaver til alle medlemmene. Disse gavene var noe alle fikk nytte og glede av, og det 
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bidro å styrke tilhørigheten til felleskjøkkenet blant de som ikke var med i styret. 

Hverdagslivet er som vi ser fullt av pragmatisk kunnskap om hvordan praktiske 

problemer kan løses. Slik kunnskap kan ha politiske implikasjoner i den grad den fører til 

handling som utfordrer statlig autoritet og kontroll, og til bevissthet om hvordan makt 

virker i en hierarkisk sosial orden. 

 

El comedor popular – en strategi for et bedre liv? 
Kan man tolke disse hendelsene som kollektiv politisk handling på grasrota? Viser dette 

former for motstand i hverdagen mot institusjoner og personer med makt? Hva betyr 

lederskap for fattige kvinner uten utdanning og makt? Handler dette bare om tilgang på 

daglig middag til familien, eller er det mer som står på spill? I hvilken grad leder 

organiseringen til utvikling av ny bevissthet og endring i kjønnsroller og maktrelasjoner?  

Dersom man legger Scotts definisjon av motstand til grunn, som fokuserer mer på 

intensjonen til den som utfører handlingen enn utfallet av handlingen, mener jeg at man 

trygt kan si at kvinnenes handlinger passer inn i denne.  Kvinnene krever velferd i form 

av næringsrik mat, men de krever også respekt og autonomi. Dette er en type agency som 

gir dem en form for makt og kontroll over egne liv. Kvinnene i Nueva Llaqta er ikke 

passive ofre og klienter, men aktive aktører som handler i verden ut i fra sine livsverdener 

som referanserammer for å forstå verden, med egne drømmer, ønsker, planer og 

meninger. Jeg mener at man må se dette i sammenheng; forstå kvinnenes handlinger i lys 

av strukturelle rammer (makt) og i lys av systemer av mening (kultur) (Ortner 1999). 

Derfor bør også interface-studier ta faktorer som strukturell makt og mening i 

betraktning, fordi samhandling påvirkes alltid av aktører, institusjoner, kulturelle 

rammeverk og ressurser som ikke er fysisk tilstede (Arce og Long 1992). 

Hvordan man ser på ”de andre” påvirkes av forskjeller i makt og motiver (Ortner 

1999), og dette gjelder også for deltakelse i kvinneorganisasjoner. De ansatte i PRONAA 

ser på indianerkvinnene som undertrykte, ignorante, passive og late, som må hjelpes på 

alle måter. Kvinnene selv ser på seg selv som hardt arbeidende og bærere av moralske 

verdier og respekt. Hvis de imidlertid tar initiativ til å gjøre noe på egen hånd, så tolker 

PRONAA det som om de er opprørske eller opportunistiske, det vil si at de bare er ute 
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etter å få ekstra gratisgoder. Rodrigo tolket brevene fra felleskjøkkenene til førstedamen 

som tigging, og kontrollørene tolket de ikke tilgjengelige lagernøklene som unnaluring. 

Begrep om utbytting og motstand er nedfelt i språket. For eksempel brukes ofte 

ord som gjerrighet og arroganse for å snakke om utbytting og undertrykking (Scott 1985). 

Kvinnene i Nueva Llaqta kritiserer gjerrige og arrogante folk, og de bruker ordet ”slem” 

(malo) når de snakker om ektemenn eller byråkrater. For eksempel var Crecencias mann 

”slem” når han slo henne, og jeg fikk høre at Rodrigo fra PRONAA var ”slem” når han 

var med på kontroller av felleskjøkken. De som står utenfor de fattige kvinnenes 

livsverden (staten, middel- og overklassen, mestiser og hvite) sier at fattige og indianere 

er late, og at de drikker, tigger eller stjeler i stedet for å jobbe. De fattige ser imidlertid på 

seg selv som hardt arbeidende og ærlige, og de godtar ikke statens eller de rikes 

kategorier. Et eksempel er når ei campesina motsa PRONAAs bestyrer på et møte og sa 

at ”vi er ikke late, vi arbeider”. Når de fattige avviser kategoriene som pådyttes dem, er 

dette en form for symbolsk motstand. Denne ideologiske kampen om ordene er en viktig 

del av hverdagens motstand; kvinnene nekter å akseptere en ovenfra og ned definisjon av 

sin livssituasjon. 

Noen av spørsmålene man kan stille seg er hva kvinnene får ut av en slik 

organisering i felleskjøkken, om de gjennom nye sosiale praksiser klarer å utfordre de 

dominerende kjønnsrollene og oppnå mer makt i lokalsamfunnet, og om blir de hjulpet på 

vei ut av fattigdommen? Hvis ikke, hva er det som hindrer dem? Strukturelle hindringer 

som mangel på utdanning og diskriminering basert på etnisitet, klasse og kjønn er klart til 

stede i denne konteksten. Kvinnene i Nueva Llaqta er borgere i den peruanske 

nasjonalstaten, som er en autoritær statsmakt, men som likevel har ansvar for 

befolkningens velferd, slik Hansen og Stepputat (2001) nevner som et av de ”statlige 

språk”. Hjelpeprogrammer som felleskjøkkener og melkeglasskomiteer er kun sosial 

nødhjelp og tar ikke tak i grunnlaget for og årsakene til fattigdom, og det kan lett bli en 

sovepute for politikere. Programmene har blitt anklaget for å skape sosialklienter, siden 

folk blir vant til og avhengig av å motta hjelp, og for å brukes politisk ved at kvinner 

manipuleres av politikere, som gir store løfter mot å få stemmer.  

Felleskjøkkenet i Nueva Llaqta fungerer som konkret hjelp til fattige familier, 

som får råd til å kjøpe næringsrik middag, noe som igjen motvirker underernæring hos 

136 



barn. I tillegg frigjør det tid for kvinnene som kan bruke den ekstra tiden på å skaffe 

inntekt til husholdet. Det gir dessuten kvinnene muligheten til å komme seg ut av 

hjemmet til det offentlige rom der de kan sosialisere seg og bygge nettverk, men likevel 

uten å neglisjere sine oppgaver i husholdet. De slipper å være isolert i sitt eget hus, de 

kan være sammen med andre og dele personlige problemer. Dessuten bekymrer de seg 

mindre når de vet at mat til familien er sikret hver dag. De kvinnene som deltar aktivt 

bruker mye tid, noe som går utover deres innsats i egne hushold. At reproduktive 

oppgaver er kvinners ansvar blir det ikke stilt spørsmålstegn ved, verken i husholdet, i 

bydelen, i PRONAA, eller i felleskjøkkenenes grasrotorganisasjon. Felleskjøkkenets 

aktiviteter fører til en utvidelse av arbeidsdagen til disse kvinnene, som allerede har store 

arbeidsbyrder. Til gjengjeld lærer de om ledelse, organisering, økonomi, demokrati og 

samarbeid; verdier som er essensielle for kollektiv handling, som igjen kan oppnå goder 

for fellesskapet i bydelen. Jeg er derfor enig med Jelin i at hovedaspektet ved et 

felleskjøkken er at det konverterer det individuelle hushold til noe kollektivt og sosialt, 

og at det utvikles nye grunnleggende former for solidaritet (Jelin 1987:67). Selv om det 

er økonomiske grunner for å bli med i gruppen, er det ofte på grunn av solidaritet med de 

andre kvinnene at de fortsetter. Erfaringen som deltakelsen har gitt kvinnene i Nueva 

Llaqta, har bidratt til utviklingen av en sosial bevissthet om den rollen de spiller som 

kvinner i samfunnet; de arbeider hardt, sørger for husholdenes overlevelse og driver 

solidarisk hjelp til de fattigste i bydelen. Dette betyr imidlertid ikke at matprogrammer 

som felleskjøkken og melkeglasskomiteer er eksempler på den beste måten å bekjempe 

fattigdom på. Det kvinnene virkelig ønsker seg er større arbeidsmuligheter for seg selv og 

sine menn. Dette er en forutsetning for å komme seg fram, slik Margarita sa i et intervju: 
 

Formålet til felleskjøkkenene har vært å virkelig få alle mødre og deres familier ut 
av fattigdommen for at de skal komme seg fram. Men problemet er at vi trengte 
den gang midler for å arbeide, og kanskje ikke felleskjøkken. Fordi felles-
kjøkkener har blitt finansiert med kun den hensikt å løse den økonomiske krisa 
som vi alle opplevde i hver familie. Jeg tror virkelig at vi fortsetter med å ha 
felleskjøkken fordi det i realiteten fins mødre som ikke har kommet seg ut av 
fattigdommen de befinner seg i. Hovedformålet har ikke blitt oppfylt fordi det var 
å komme seg ut av fattigdommen og lære mødrene å jobbe, men dessverre har det 
ikke blitt slik fordi man ikke har klart å gi alle opplæring og produksjonsmidler. 
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På et av møtene i organisasjonen for felleskjøkkener i Cusco, hadde Margarita snakket 

om at felleskjøkkenene burde begynne å tenke mer som små bedrifter for å spare opp 

kapital, slik at de i framtiden kunne investere på egenhånd. Angelina snakket med meg 

om dette på veien hjem fra møtet. Hun mente at felleskjøkkenet Santa Ana burde ha flere 

aktiviteter, som salg av grillkjøtt (parrillada), for å tjene penger. Pengene kunne de bruke 

på å bygge et eget lokale. De burde også spare til framtiden, fordi hun trodde ikke at 

denne hjelpen fra PRONAA ville vare evig. Hun mente at med penger kunne de fortsette 

med sitt eget private felleskjøkken når hjelpen fra PRONAA ble kuttet. ”Denne hjelpen 

vil de ikke gi for alltid. Hvis vi sparer penger har vi noe å kjøpe varer for og komme oss 

fram. Vi må få fortjeneste og ikke bare tenke på å spise”, sa Angelina. 

 

Oppsummering 
Organisering på grasrota i Nueva Llaqtas øvre del er først og fremst rettet mot å møte 

grunnleggende behov som å forhindre sult og forebygge undernæring hos barn. Siden 

formålet gjelder barn og husholdenes overlevelse, er det kun kvinner som deltar i denne 

organiseringen. Utover å gi kvinnene trygghet i forhold til sikker tilgang på mat og mer 

fritid til å drive med inntektsgenererende aktiviteter som salg og hjemmeproduksjon, 

fører en slik deltakelse og kollektiv handling til utvikling av bevissthet om kjønnsroller 

og solidaritet. Ved å komme ut i det offentlige rom i et kvinnelig fellesskap, kan de dele 

sine bekymringer, snakke ut om problemer og hjelpe hverandre. 

Organisering i felleskjøkken har elementer av makt og motstand i seg. Relasjonen 

til staten ved giverinstitusjonen PRONAA er asymmetrisk og problematisk, og kvinnene 

på grasrota i hele Cusco kjemper for større autonomi vis-a-vis den autoritære peruanske 

staten. PRONAA kontrollerer alt som foregår på grunnplanet i felleskjøkkenene, men blir 

møtt av en daglig motstand, både praktisk og symbolsk. Kvinnene krever å bli møtt med 

respekt, noe de mener at de fortjener på grunn av den store kollektive arbeidsinnsatsen de 

legger i felleskjøkkenene. Det er kvinnene på grasrota i bydelene som utøver sosialhjelp 

til de mest vanskeligstilte blant de fattige. Likevel blir de behandlet som late tiggere og 

passive ofre som bare ønsker å motta hjelp. At de ikke godtar denne type stereotypisering 

og stigmatisering, er en del av den symbolske motstanden de fører. De fleste av kvinnene 
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er imidlertid ikke fornøyd med den hjelpen de mottar. De ønsker seg arbeid og større 

muligheter for å tjene penger, en grunnleggende nødvendighet i byens pengeøkonomi. 
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6. Maktens reproduksjon: Hegemoni, forhandling 
og motstand 
 
 
 
Si la comunidad sale adelante, Peru sale adelante.  
Hvis lokalsamfunnet går fremover, vil Peru gå fremover. 
(Paulina,leder i Kvinnekomiteens sentralstyre) 
 
’Para salir adelante’, for å komme seg fram! For å lære, fordi hvis du i det minste kan noe, kan du arbeide. 
Problemet nå er at det ikke finnes arbeid, men hvis du kan et håndverk kan du danne ditt eget firma og 
jobbe for deg selv, med familien din. Det er bedre, for sjefene utnytter deg, de får deg til å jobbe for mye og 
noen ganger betaler de deg ikke… 
(Angelina, som svarte på spørsmål om hvorfor hun deltok i Kvinnekomiteen) 

 

 

Innledning: El Comité Cívico Femenino Eliane Karp  
 

Årsaken til mange av kvinnenes vanskeligheter ligger i arbeidsløsheten. Den rammer 

husholdets økonomi, forholdet til samboer eller ektemann, barnas velferd og egen 

selvtillit. I mangel på arbeid er det å søke hjelp fra det offentlige en mulig strategi, slik vi 

har sett med felleskjøkkenet og melkeglasskomiteen. I løpet av 1990-tallet ble det 

dessuten populært å danne egne små foretak, minibedrifter (microempresas), med støtte 

fra frivillige organisasjoner (NGOer) (Avila 2000). Grupper av kvinner går sammen for å 

danne bakeri, kyllingoppdrett og tekstilproduksjon, og de mottar økonomisk, teknisk og 

moralsk støtte til oppstart, opplæring, produksjon, salg og administrasjon. NGOer 

skisserer prosjektene, gir pengene og legger premissene. Målet med minibedriftene er å 

skape små entreprenører og hjelpe dem med å klare seg på markedet. 

I Nueva Llaqta hadde kvinnene lenge snakket om muligheten for å prøve dette, og 

i november 2001 ble håpet tent. De fikk høre at landets førstedame, den belgiske 

antropologen Eliane Karp, skulle lansere et nytt program: ”Kvinnekomiteen Eliane Karp” 

(El Comité Cívico Femenino Eliane Karp), heretter bare kalt Kvinnekomiteen. Dette 

skulle finansieres gjennom president Toledos prestisjefylte sysselsettingsprogram A 

Trabajar (Til Arbeid), som reflekterte hans viktigste valgløfte: Más Trabajo! (Mer 

Arbeid!). Første fase (2001) var A Trabajar Rural for å gi arbeid til de fattige på 
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landsbygda, men etter hvert ble også A Trabajar Urbano, for arbeidsløse i byene, satt i 

verk (2002).  

Beboerne i Nueva Llaqta og andre fattige bydeler ble presentert for 

Kvinnekomiteen på et informasjonsmøte i november 2001, der diskurser om fattigdom, 

kjønn, utvikling og politikk kom til uttrykk. Løftene om støtte ble fra begynnelsen av 

møtt med en del skepsis og mistillit, men ble også mottatt med optimisme og vilje til å 

satse. Som i de fleste andre fattige bydeler i Cusco, organiserte kvinnene i Nueva Llaqta 

seg. De dannet en lokalkomité og et strikkeverksted, som samlet kvinner i tre 

generasjoner (fra 13 til 70 år), med håp om at det kunne utvikle seg til en lokal 

arbeidsplass. Kvinnekomiteens arbeid ble organisert av et sentralstyre, bestående av 

medlemmer i regjeringspartiet Peru Posible (Mulighetenes Peru). Sentralstyret holdt til 

på et kontor i sentrum, mens frivillige koordinatorer holdt kontakten med lokalkomiteer 

som ble opprettet rundt om i de fattige bydelene. Disse lokalkomiteene ble uformelt kalt 

mødreklubber av kvinnene som deltok i dem.  

Edsavleggelse og tog på den internasjonale kvinnedagen 8. mars var viktige og 

symbolmettede hendelser som konsoliderte organiseringen av lokalkomiteene. Etter hvert 

ble det imidlertid mer og mer tydelig at det ikke fantes penger i statens budsjetter til 

Kvinnekomiteens prosjekter, og at man måtte søke støtte fra andre institusjoner. Det de 

involverte, både i sentralstyret og de på grasrota, ønsket å få ut av dette, var lønnet arbeid. 

Men etter flere måneder var det fremdeles ingen som hadde fått dette. Det førte til at 

konflikter kom til overflaten på sentralstyrets møter, og at entusiasmen avtok i de lokale 

komiteene. Brutte løfter og forsterket mistillit førte til at deltakerne falt fra og komiteene 

sluttet å fungere. Mine data dreier seg kun om Nueva Llaqta, og jeg kan ikke se bort i fra 

at liknende prosjekter ble vellykket i andre bydeler i Cusco eller andre steder i Peru. 

Ifølge regjeringens nettside med oversikt over sine resultater i perioden 2001-2003, fikk 

6500 fattige kvinner fordelt på 5 regioner, hjelp til å bedre sine inntekter gjennom å gi 

dem tilgang til markeder. Det ble også opprettet 8474 minibedrifter over hele landet i 

denne perioden, uten at det er spesifisert hvor de fikk sin støtte fra88. 

Dette kapitlet handler om Kvinnekomiteens forsøk på å skape arbeid og utvikling 

for kvinner, og jeg vil prøve å forklare hvorfor det hele falt sammen. Med utgangspunkt i 

                                                 
88 http://www.pcm.gob.pe/portal_ongei/logros_gob/ltrabajo1.htm 
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denne historien vil jeg samle noen tråder fra de tidligere kapitlene, og se på 

sammenhenger mellom arbeid, kollektiv handling og statlig hjelp, samt analysere dette i 

lys av kjønn og makt. Språk og symboler gir uttrykk for diskurser om makt og kjønn, og 

dette kom spesielt til uttrykk i edsavleggelsesseremonien og prosesjonen i anledning 

kvinnedagen. Ut i fra dette vil jeg diskutere hegemoni og symbolmakt i forhold til 

kvinnenes bevissthet og agency. 

Jeg vil presentere ulike diskurser om kjønn slik de framstod i denne konteksten, 

og analysere de sosiale, økonomiske og etniske grensene mellom to typer kvinner; fattige 

indianske migranter (mestizas campesinas) i lokalkomiteene på grasrota, og feminister fra 

middelklassen som satt i sentralstyret og jobbet for stat og regjering. Disse grensene går 

mellom ulike livsverdener og kommer til uttrykk gjennom språk, klær, utdanning, arbeid, 

og sosiale og kulturelle praksiser. Møtene mellom disse livsverdenene kan analyseres 

som situasjoner av interface, der grenser svekkes eller konsolideres. I min presentasjon 

av koordinatoren Yolanda skal jeg sette hennes posisjon mellom regjeringspartiet og 

grasrota i en slik interface-kontekst. 

Salir adelante er et sentralt begrep i denne historien, og brukes både av lederne i 

Kvinnekomiteen for å legitimere prosjektet, og av medlemmene for å forklare sin 

deltakelse. Begrepet salir adelante dekker derfor både individuelle motivasjoner for å 

delta i et prosjekt på familiens vegne, og et overordnet ønske om å skape utvikling i Peru. 

Som en bakgrunn til historien om Kvinnekomiteen, vil jeg først se nærmere på de 

ulike involverte aktørene, og de elementene som utgjør deres livsverdener. I 

skjæringspunktene mellom disse ulike livsverdenene markeres sosiale grenser, som igjen 

uttrykkes gjennom tegn og symboler. 

 

Ulike livsverdener: Klær og språk som symbolske uttrykk for 
grenser 
Alle de involverte i Kvinnekomiteens ulike nivåer hadde samme motiv for å engasjere 

seg; nemlig å få lønnet arbeid. Likevel var det mye som skilte kvinnene i lokalkomiteene 

fra medlemmene av sentralstyret. De hadde ulik bakgrunn i forhold til klasse, kultur, 

språk og utdanning, noe som kom til uttrykk i klær, talemåter og sosiale praksiser. 

Medlemmene i Kvinnekomiteens sentralstyre var aktive i regjeringspartiets lokallag i 
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Cusco. De hadde flere ting til felles med de administrativt ansatte i stat og kommune, 

som funksjonærene i PRONAA og Melkeglassprogrammet, samt en del tillitsvalgte høyt 

oppe i ulike organisasjoner og foreninger. 

Denne gruppen kvinner tilhører middelklassen eller øvre del av arbeiderklassen, 

er født og oppvokst i byen, har spansk som morsmål og en urban livsstil. De har derfor 

ofte svært lite til felles med kvinnene på grasrota, som er født på landsbygda, har quechua 

som morsmål og spansk som andrespråk, er fattige, har en rural livsstil og er stigmatisert 

som cholas. Relasjonene og grensene mellom disse to typer av kvinner er preget av makt, 

paternalisme og stigma. Dette kommer til uttrykk i møter og konflikter mellom dem. Selv 

om grensene mellom gruppene er komplekse og flytende, vil jeg utover i dette kapittelet 

beskrive hvordan disse grensene ble synliggjort og på hvilke måter de påvirket 

Kvinnekomiteens organisering og utvikling.  

I følge Villarreal (1992) er grenser viktige for et aktørorientert analytisk 

perspektiv fordi de viser begrensningene som folk selv setter på sine verdener, på sine 

prosjekter, og på sine egne roller og aspirasjoner. Det interessante ved å analysere sosiale 

grenser, er å se på de forhandlinger og tolkninger som skjer på grensene. Dette kan kaste 

lys over sosiale prosesser knyttet til kamp om identitet og makt til å definere 

virkeligheten. Grenser kommer i særlig grad til syne når vi må kjempe om dem eller 

definere dem, altså når våre grenser er truet på en eller annen måte. Dette kan sees i 

interface-situasjoner. Det er i møter med ”de andre”, med utenforstående begreper, ideer 

og normative rammeverk, at rommene for handling defineres og endres (Villarreal 1992). 

Grenser markeres ofte med synlige tegn og symboler, som klær og språk. 

Som jeg beskrev i kapittel 4, kan hva du spiser og hvem du spiser sammen med si noe om 

hvem du er og hvilken posisjon du har i forhold til andre. På samme måte er de klærne du 

tar på deg meningsbærende symboler som er synlige for omverdenen. Kulturelle 

attributter som klær, språk og ritualer er symbolske merkelapper som viser tilhørighet til 

ulike sektorer av et strukturelt system (Leach 1970). Det kan også si noe om hvem du 

ønsker å være, hvilken status du ønsker å gi inntrykk av at du har, noe som kan variere 

mellom front stage og back stage, altså utad i en offentlig setting eller innad i en privat 

sfære (Goffman 1959). 
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I Andes har hvert område sine egne drakter, med ulike typer tekstiler, mønster og 

farger. Draktene varierer også med yrke, som igjen definerer etnisitet, og det er lett å se 

om en kvinne er bonde eller markedselger, indianer eller mestiza. I følge de la Cadena 

(2000) er klær et viktig tegn på en kvinnes mestiza-identitet i Cusco, fordi det skiller 

henne fra indianske kvinner. Hun forteller om en ung kvinne som ble mestiza da hun 

lærte å selge på markedet og kjøpte seg et forkle og en hatt. Uriel Garcia89 definerte 

mestizas slik:”the peasant who stays in the city and changes her peasant’s dress for that of 

the cook, servant, seamstress, artisan, or merchant in the market” (Garcia 1949, i de la 

Cadena 2000:220). 

Kleskoder i Nueva Llaqta og ellers i Cusco, er spesielt knyttet til forskjellen på 

skjørt og bukse, på sandaler og sko, og på bæreteppe og veske. Det samme gjelder 

hårfrisyrer; forskjellen på fletter og kortklipt eller oppsatt hår. Dette signaliserer identitet 

på grunnlag av klasse, utdanning, kultur og etnisitet. I Nueva Llaqta eksisterer ideen om 

at klær viser hvem du er, spesielt i forhold til utdanning, noe som igjen har sammenheng 

med etnisk identitet (de la Cadena 2000). Kvinnene hadde tydelige forestillinger om 

sammenhenger mellom klær og oppførsel. Bukse ble oppfattet som et etnisk og sosialt 

tegn på mestis, urban, utdanning, spansk, anstendighet, dannelse og sivilisert oppførsel. 

Dette klesplagget kunne på denne måten signalisere en persons sosiale og kulturelle 

kapital, noe som deretter ble anerkjent som en form for det Bourdieu kaller symbolsk 

kapital. Skjørt symboliserer på den annen side indianskhet: at man er campesina, chola 

eller mestiza campesina. Videre impliserer dette analfabetisme, quechua, primitivitet, 

uanstendighet, vulgaritet og sosiale stigma. Sett utenfra, det vil si fra det urbane mestis-

samfunnet, viser dette mangel på sosial og kulturell kapital, først og fremst på grunn av 

manglende utdanning. Innen gruppen kan man imidlertid likevel ha symbolsk kapital i 

form av sosiale nettverk og prestisje fra organisering av bydelsarrangementer som 

dugnader og rituelle fester.  

De ovennevnte kategoriene, basert på klasse og etnisitet, stemmer selvfølgelig 

ikke alltid overens med virkeligheten. De representerer stereotypier som folk tar for gitt 

når de tenker, snakker og forholder seg til andre i daglig samhandling. Meningene som 

tillegges klær, mat og andre synlige symboler er dermed en del av det doksiske felt 

                                                 
89 Representant for indigenismo-ideologien. 
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(Bourdieu 1977). Ingen diskuterer dette åpent, det ligger implisitt i samtaler om andre 

personer og kommer til uttrykk i forestillinger man har om ”de andre”. Som for eksempel 

da kvinnene i øvre del hadde opprettet felleskjøkkenet sitt, og folk i nedre del hadde lurt 

på hvordan ” kvinnene i skjørt” hadde klart dette. 

 De fleste kvinnene i Nueva Llaqta, som er født på landet, bruker ”mestisklær” 

(ropa de mestiza), som består av mestiza-skjørt, bluse, hatt og sjal. For å bære barn og 

varer, bruker de bæreteppe (liklla). De yngste og de eldste bruker sandaler (ojotas), mens 

de middelaldrende som har vent seg til livet som urban mestiza, og som har best 

økonomisk situasjon, bruker som regel sko. Generasjonen av kvinner som er født i byen, 

slik som døtrene til Olinda, Ignacia og Aida, har tilpasset seg den urbane klesstilen med 

bukse, genser og sko. Sentralstyremedlemmene i Kvinnekomiteen, i likhet med de ansatte 

i PRONAA, går med dressbukser, moderne bluser og gensere og høyhælte sko. Dette 

sender ut signaler om utdanning, noe som igjen gir symbolmakt og autoritet til å snakke. 

Angelina, som er født på landet, befinner seg i en ambivalent situasjon, og skifter 

mellom front stage og back stage. Hjemme og på felleskjøkkenet går hun i joggebukser, 

har håret i fletter og snakker quechua. Når hun går ut, vil hun gi inntrykk av å være fin 

dame med bukser, høyhælte sko og oppsatt hår. Da snakker hun spansk. Fredesvinda og 

Olinda snakket en dag om noe Angelina hadde sagt i en diskusjon. Fredesvinda sa om 

Angelina: ”Hun kler seg til og med i bukse, og enda så kan hun ikke oppføre seg!”90. De 

antok altså at for å kunne kle seg i urbane klær, må man også leve opp til forventningene 

om egenskaper som du signaliserer gjennom klærne. Når man kler seg i en spesiell type 

klær er det som et slags kostyme som det hører en rolle til. Fredesvinda brukte ordet 

actuar, som kan bety ”å spille skuespill”91, noe som impliserer at Angelina burde holde 

seg til den sosiale rollen som hører til en person med bukser. 

Språk er også med på å definere grenser. Kvinnene i Nueva Llaqta snakker 

quechua seg i mellom back stage, men går over til spansk front stage, spesielt i formelle 

situasjoner der folk utenfra er tilstede, for eksempel representanter fra stat og 

kommune92. På møtene til bydelens kvinneorganisasjoner, som felleskjøkkenet, 

melkeglasskomiteen og kvinnekomiteen, blir det også snakket spansk. Dette er en formell 
                                                 
90 ”Todavia se pone pantalón y no sabe cómo actuar”. 
91 Actuar kan også bety ”å handle” eller ”å oppføre seg”. 
92 Dette er i tråd med det Eidheim (1969) skriver om forholdet mellom norsk og samisk i en bygd i Nord-
Norge, der samisk er et stigmatisert språk som brukes i privat sfære, mens norsk brukes i offentlig sfære. 
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setting, hvor de inkluderer yngre medlemmer, som er født i byen, og som ofte snakker 

dårlig quechua, selv om de kan forstå en del. På bydelens allmøter, samt møter med 

institusjoner som PRONAA eller Kvinnekomiteens sentralstyre, blir det alltid snakket 

spansk, noe som fører til at kvinnene med quechua som morsmål ofte ikke sier noe. De 

som tar ordet har som regel høyere utdannelse. I hverdagen er det likevel mange fattige 

som bruker sine ervervede spanskkunnskaper til å snakke for seg når det er nødvendig og 

til å forsvare sine grenser. Som Gregoria sa: ”Jeg er analfabet, jeg kan ikke lese og skrive, 

men jeg snakker spansk og jeg forsvarer meg med munnen, jeg kan snakke med hvem 

som helst”. 

Kunnskap kan være formell, tilegnet i utdanningssystemet, og uformell, tilegnet i 

daglig sosial interaksjon. Utdanning skiller derfor folk i to kategorier. De som har nyttig 

kunnskap for den offentlige og formelle samfunnssfæren og de som har praktisk 

kunnskap for å overleve i fattigdom. Den første form for kunnskap kan enten være 

teoretisk forståelse, eller praktiske ferdigheter som å skrive på datamaskin og vite 

hvordan man formulerer en søknad eller offisielt brev. Lokal hverdagskunnskap er både 

praktisk og pragmatisk. Hvordan forsørge en familie når man er fattig og arbeidsløs? 

Hvordan vedlikeholde og utnytte sosiale nettverk? Hvordan utnytte det politiske og 

byråkratiske systemet til fordel for lokal organisering?  

For å forstå dette må man se på de ulike referanserammene som aktører forholder 

seg til og som former deres oppfatning av hverdagslivet, altså deres livsverden. Makt og 

kunnskap må forstås relasjonelt. Ulike kunnskapsfelt betyr ulike oppfatninger av 

virkeligheten og ulike måter å se ”de andre” på (Ortner 1999). Hvilken 

virkelighetsoppfatning som får dominere avhenger av hvem som har makt til å definere 

mening, og det er dette som kalles symbolsk makt. Ulike interesser i konflikt med 

hverandre kommer til uttrykk i konstruksjonen av sosiale grenser, som defineres av 

etnisitet, klasse og kjønn. Nedenfor vil jeg si noe om hvordan kvinnene på grasrota i 

Nueva Llaqta forhandler om sosiale grenser, både i forhold til sine menn og til 

sentralstyret. Først vil jeg imidlertid beskrive den politiske bakgrunnen for 

organiseringen av Kvinnekomiteen. 
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Den nye regjeringens kvinnekomité: Mer arbeid eller bare 
politikk? 
Kvinnekomiteen var et politisk prosjekt, igangsatt av den peruanske regjeringen i et 

tilsynelatende forsøk på å bekjempe fattigdom og arbeidsløshet og dermed vinne 

popularitet. Alejandro Toledo vant presidentvalget med 52,78 prosent av stemmene i juni 

2001 (La República 05.06.01), en hendelse som ble sett på som gjeninnføring av 

demokratiet etter ti år med Fujimoris diktatur. Toledo ble innsatt som president på 

nasjonaldagen 28. juli 2001, med en seremoni der han ble tatt i ed på Machu Picchu, og 

der han også sverget ved los apus (fjellgudene). Folk satte sin lit til Toledo, fordi han 

fremstod som en mann av indiansk opphav som hadde vokst opp i fattige kår, men som 

hadde klart å komme seg fram i livet, blant annet ved å studere i USA. Han ble kalt el 

cholo, og han brukte indianske symboler som det andinske kosmologiske korset, la 

chakana, som ble omgjort til logo for hans politiske parti, Peru Posible. Siden hans kone 

Eliane Karp ikke er peruansk, ble det vektlagt at hun snakket quechua, og at hun har stor 

kunnskap, interesse og kjærlighet for andinsk kultur. 

Populariteten til Toledo falt imidlertid som en stein i løpet av det året jeg var på 

feltarbeid. I februar 2002 hadde han 30,6 prosent støtte hos folket, og i juni var det bare 

18 prosent som støttet ham (La Republica 02.03.02; 23.06.02). Grunnen var at han ikke 

klarte å oppfylle sine store løfter som han ble valgt på grunn av; flere arbeidsplasser, 

ingen privatisering og kamp mot fattigdommen. A Trabajar Urbano ga 201 643 

midlertidige arbeidsplasser93, noe som ikke er mye i forhold til den store arbeidsløsheten 

blant Perus 26 millioner innbyggere (jf. Kapittel 3). Regjeringens forsøk på å privatisere 

elektrisiteten ble møtt med store protester, streiker, blokader, demonstrasjoner og 

folkemøter over hele landet. I mai 2004 hadde Toledos oppslutning blant folket sunket til 

7,8 prosent, og hele 87,5 prosent tok avstand fra regjeringen. Bare 5 prosent ga sin støtte 

til Eliane Karp i denne undersøkelsen (La Republica 14.05.04). Folk flest i Nueva Llaqta 

tok ikke aktivt del i disse protestene, blant annet fordi kun et fåtall hadde faste jobber og 

fagforeningstilknytning. Kvinnene hadde mer enn nok med å få husholdet til å gå rundt. 

Likevel betydde ikke dette at de ikke hadde sterke meninger om politiske saker. 

Privatisering og presidenten var tema for mang en diskusjon på felleskjøkkenet og 

                                                 
93 I følge regjeringens egen oversikt over hva de har lykkes med i perioden 2001-2003: 
http://www.pcm.gob.pe/portal_ongei/logros_gob/ltrabajo1.htm 
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strikkeverkstedet. I denne sammenheng vil jeg mot slutten av kapitlet diskutere hegemoni 

og ideologisk motstand, som kom til uttrykk i de fattiges holdninger til politikere. 

Kvinnekomiteen bidro ikke til noen endring i kvinnenes forståelse av politikk og 

maktforhold. Mistilliten de hadde fra begynnelsen av ble tvert i mot forsterket av 

komiteens mislykkede forsøk på å skape arbeid og utvikling. Dette ble tolket som brudd 

på løftene om at de skulle skape framgang for kvinner i fattige bydeler. 

 

”Jeg håper dette blir virkeliggjort”94: Nye løfter og muligheter 
I begynnelsen av november 2001 mottok beboerforeningen i Nueva Llaqta en invitasjon 

fra Kvinnekomiteen til et informasjonsmøte om finansiering av prosjekter for fattige 

bydeler. På tross av kun én dags varsel var det rundt hundre kvinner og menn, både 

bydelsledere og vanlige beboere, som møtte opp på fotballbanen der møtet ble arrangert. 

Fra Nueva Llaqtas øvre del var det, i tillegg til meg selv, tre kvinner og to menn som 

deltok. En av dem var Pedro, som ble valgt til bydelsleder to måneder senere, men som 

allerede på denne tiden var en engasjert og aktiv lederskikkelse.  
 

Møtet ble åpnet av Yolanda, Kvinnekomiteens koordinator for dette området i 
Cusco. Hun presenterte regjeringens planer om å støtte prosjekter i fattige 
bydeler, som en del av sysselsettingsprogrammet A trabajar. Hun sa at alle i 
Kvinnekomiteen jobbet frivillig uten lønn, og at de ønsket å organisere prosjekter 
som kunne gi lokalt arbeid til kvinner. Yolanda forklarte at å skape arbeidsplasser 
i bydelene ville bidra til at kvinner slapp å dra til sentrum for å tjene penger, noe 
som kunne være farlig både for dem og barna. Deretter snakket en mann, som ble 
presentert som profesional, noe som ga ham større legitimitet til å snakke. Han 
forklarte at A trabajar-programmet først og fremst var ment for landsbygda og 
hittil bare igangsatt der, men det var ennå i startfasen. Han mente at A trabajar 
også burde iverksettes i fattige bydeler. Mannen la vekt på at beboerne i pueblos 
jóvenes, eller deres foreldre, også var fra landet, og hadde derfor de samme 
økonomiske behovene. 

Da det ble åpnet for spørsmål og meninger, var Pedro fra Nueva Llaqta 
den første til å be om ordet. Han sa at dette var bra og helt nødvendig. Først og 
fremst trengs det verksteder og prosjekter som for eksempel kyllingoppdrett. 
Dette kunne gi arbeid til kvinner, som trenger det mest, men også til menn i 
fattige bydeler. Lederen for en annen bydel snakket om alle behovene og den 
store arbeidsløsheten i pueblos jóvenes, som fører til problemer med kriminalitet 
og dårlig levesett. Mødre trenger arbeid og deres deltakelse i felleskjøkken og 
melkeglasskomiteer viser at de ønsker å komme ut av denne krisen. En kvinne 
reiste seg og sa at hun var veldig glad for presentasjonen av prosjektet, og at hun 
håpet at det ble en realitet. I hennes bydel trengte de først og fremst barnehager. ”I 

                                                 
94 ”Ojalá se haga realidad.” 
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bydelen min ser jeg hver dag mødre som går på jobb for å selge på markedet. De 
lar barna være igjen alene, på gata eller innestengt i huset”, fortalte hun.  

Etter hvert ble det også uttrykt kritikk og skepsis til Kvinnekomiteens 
program. En bydelsleder spurte hva de konkret ville få ut av dette. Dette kunne 
representantene imidlertid ikke svare på. De forklarte det med at de kun var i 
innføringsfasen. En kvinnelig bydelsleder spurte om de hadde noen garanti for 
programmets budsjett til prosjekter. ”For uten garanti, vil dere bare skape falske 
forhåpninger”, sa hun. Hun mente at bydeler med de mest grunnleggende 
behovene måtte komme først og eksisterende prosjekter måtte prioriteres. Det 
koster penger å lage prosjektbeskrivelser og søknader, og mødrene i 
felleskjøkkener og melkeglasskomiteer har ikke kapasitet og kunnskap til å gjøre 
det selv. En annen person dro frem erfaringer fra tidligere regjeringer og deres 
brutte løfter. Han sa at regjeringer har snakket til dem før om liknende prosjekter, 
men de ble aldri noe av. ”Møter som dette ender opp i ingenting”, sa han. Derfor 
spurte han rett ut: ”Hvilken garanti har vi? Hvilke oppgaver vil prioriteres?” 
 

Disse spørsmålene fikk de ikke noe skikkelig svar på. Ingen konkrete garantier som 

kunne dempe mistilliten ble gitt, bare løfter om at dette ville komme på plass etter hvert. 

Dette hindret likevel ikke mange i å være optimistiske. En av dem var Pedro, som på 

slutten av møtet ba om ordet igjen og tok opp viktigheten av organisering og samarbeid i 

bydelene for å lykkes med prosjektene. Representanten fra Kvinnekomiteen spurte 

forsamlingen om det var ønskelig at dette området skulle inkluderes i A trabajar-

programmet. Dette ble enstemmig vedtatt, noe som ga inntrykk av at dette var en 

demokratisk prosess. Alle bydeler ble oppfordret til å sende inn søknader om støtte til 

arbeidsprosjekter for kvinner til kontoret til de regionale fylkesmyndighetene, som skulle 

administrere A trabajar. Oppfordringen om å søke så raskt som mulig, ga håp om at det 

fantes sikkerhet rundt programmet og midler til å gjennomføre det. 

Den folkelige diskursen om fattigdom, som vi kan se ut i fra dette møtet, handler i 

stor grad om arbeid. Mangelen på arbeidsplasser blir sett på som roten til mange andre 

problemer, som kriminalitet og familievold. Utsikter til å få arbeid eller finansiering av 

prosjekter som kan gi arbeidsplasser, mottas derfor med entusiasme, selv om folk ikke 

har tillit til at det virkelig kommer til å skje. De har blitt skuffet mange ganger, og er vant 

til tomme løfter og politikere som ikke realiserer dem. Mistilliten er derfor velbegrunnet, 

men i en håpløs situasjon synes mange, som Pedro, at det er bedre å være optimist og 

gjøre en innsats for å lykkes. 

Pedro, som på denne tiden var favoritt til valget av ny bydelsleder i Nueva Llaqta, 

tok saken på alvor. Sammen med sin kone Angelina tok han initiativ til et allmøte for å 
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informere alle i bydelen om regjeringens planer. Han mente at de burde søke fortest 

mulig, fordi ”Nueva Llaqta er en fattig bydel, her er vi fattige”. Han foreslo tre 

prosjekter: bygging av et felleslokale for hele bydelen, kyllingoppdrett for 

felleskjøkkenet, og sy- og strikkeverksted for en potensiell mødreklubb. Pedro var 

optimistisk på kvinnenes vegne. Han sa at de ville få betalt i form av penger, og ikke med 

matvarer som under Fujimori. Dessuten ville det bare bli 3-4 timers arbeid daglig, siden 

de fleste mødre ikke har mulighet til å jobbe 8-timersdag. Pedro påpekte at ideen til 

regjeringen var at det skulle dannes små bedrifter som etter hvert skulle få nok fortjeneste 

til å stå på egne ben. Disse opplysningene ble godt mottatt hos kvinnene, og alle var enige 

om å gjøre dette. Pedro gjentok på denne måten argumentene fra regjeringspartiet om at 

dette var noe nytt, og at de nå var inne i en ny fase med nye muligheter. Til forskjell fra 

tidligere diktatoriske regjeringer, var Peru nå endelig inne i starten på et ekte demokrati. 

 Da de leverte sine søknader på det rette kontoret i byen, møtte de imidlertid på 

det første problemet; det måtte legges ved fulle presentasjoner av prosjektene med 

kostnadsplan. Dette ville koste rundt 80 soles (200 kroner) å lage, inkludert skrivearbeid 

og innbinding. Pedro, som hadde utdanning og eide en skrivemaskin, tilbød seg å gjøre 

jobben. For å betale ham bestemte kvinnene i felleskjøkkenet å selge adobe-mursteinene, 

som de hadde laget tidligere for å bygge et eget lokale. Hvis prosjektene fikk støtte, 

kunne de heller bygge et lokale av ekte murstein (material noble). Først hadde de altså 

dugnader der de lagde adobes for å bygge et lokale på egen hånd. Så solgte de dem slik at 

de kunne investere i en søknad for å få finansiering til å bygge et hus av finere materialer. 

Søknadene, med prosjektbeskrivelser, ble til slutt innlevert og ventetiden begynte.  

Pedros store engasjement var grunnen til at han ble valgt til leder i 

bydelsforeningen. Dette er et verv som gir prestisje og symbolsk kapital. Dermed fikk 

han makt til å gjennomføre de tiltakene han mente var best for bydelen. Han var 

arbeidsløs og tjente penger på å skrive søknader for kvinnene. Dette betyr ikke at han 

utnyttet dem bevisst. Pedro hadde også interesse av at kvinnene fikk støtte til prosjekter, 

siden hans kone Angelina deltok i bydelens kvinneorganisasjoner. Han var dessuten 

opptatt av bydelens utvikling og av å få prosjekter som kunne gi goder til alle beboerne. 
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”Her blir ingenting gitt som gave”95: Organiseringen på grasrota 
I begynnelsen av februar 2002 startet kvinnene i Nueva Llaqtas øvre del organiseringen 

av en gruppe som skulle ta del i Kvinnekomiteens program. Gruppens offisielle navn var 

”Eliane Karps Kvinnekomité, Nueva Llaqta, 3. nabolagskomité”, et navn som ga 

assosiasjoner til at dette var noe helt nytt. Disse komiteene rundt om i bydelene ble kalt 

”lokalkomiteer” (comités de base) av sentralstyret og koordinatorene, men seg i mellom 

kalte deltakerne gruppene for ”mødreklubber” (clubes de madres). Grunnen var at 

komiteene hadde liknende form og funksjon som de gamle mødreklubbene dannet av den 

katolske kirken og politiske partier på 70-tallet.  

På oppstartsmøtet til lokalkomiteen kom det 28 kvinner som valgte et styre med 8 

medlemmer. Fredesvinda ble leder, Angelina ble nestleder, Fredesvindas datter Cecilia 

ble sekretær, Victoria ble kasserer, og Marisabel, Eli, Juana og Ana ble styremedlemmer. 

Fra kontoret til Peru Posible’s kvinnekomité hadde de fått beskjed om at støtte til 

prosjekter ville først gå til de gruppene som var best organisert og som hadde flest 

kvinner med. Derfor gikk styret inn for å få flere kvinner til å melde seg inn, og i løpet av 

en uke hadde nesten alle kvinnene i øvre del tilsluttet seg. De hadde 90 navn på 

medlemslisten, men bare 33 kvinner møtte opp på det neste møtet.  

Dit kom også koordinatoren Yolanda for å snakke om gangen videre. Hennes 

hovedbudskap var at ingenting ville bli gitt som gave. Kvinnene i hver bydel måtte selv 

organisere seg, skaffe lokaler og lage verksteder. Hun understreket hvor viktig det var at 

styret måtte skaffe stempler og banner med komiteens navn på. De burde også selv sette i 

gang med verksteder og kurs hvor de kunne lære av hverandre mens de ventet på å få 

støtte. Kvinnene bestemte seg dermed for å starte et strikkeverksted. Profesjonell 

strikking var noe mange var interessert i å lære, og både Fredesvinda og Angelina hadde 

tidligere deltatt på strikkekurs arrangert av NGOer, slik at de kunne videreføre sine 

kunnskaper til resten av deltakerne. Dette ble oppfattet som en midlertidig løsning, siden 

de etter hvert skulle søke om støtte i form av en profesjonell lærer og materialer, som 

strikkepinner og garn. Det ble vedtatt at de skulle møtes hver torsdag fra 15 til 18 

hjemme hos Elena, som hadde et rom til disposisjon. Et forslag fra Yolanda om å innføre 

bot på 50 céntimos (ca. 1 krone) for dem som ikke møtte opp presis, ble også vedtatt. 

                                                 
95 ”Aqui nada es regalado.” 
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Torsdagen etter ble det første møtet i strikkeverkstedet holdt, og det møtte opp 

mellom 20 og 30 kvinner. Rommet hadde jordgulv og nakne adobe-vegger, og planker 

ble lagt på stabler av adobes for å lage provisoriske benker. Lyspæren som hang fra taket 

virket ikke, så noen av deltakerne satte seg heller utenfor i sola. Lederen Fredesvinda 

fungerte som lærer. Hun gikk rundt, ga råd og hjalp til. De fleste hadde grunnleggende 

ferdigheter, men noen av de unge kvinnene trengte hjelp for å komme i gang med 

strikkingen. Vedtaket om bot for å komme for sent ble aldri satt i verk, men i stedet 

samlet de inn en kvote på 50 céntimos for servering av varm punsj. 

Deltakerne var på dette tidspunktet klar over at Kvinnekomiteen var en politisk 

sak, som ble lansert av regjeringspartiet Peru Posible, og som i Cusco ble administrert av 

kvinnene i Peru Posible’s lokallag. De fleste kvinnene hadde et pragmatisk forhold til 

dette. I begynnelsen ble det imidlertid en kilde til misforståelser og konflikt. Ignacia, som 

hadde vært aktiv i bydelens mødreklubb og melkeglasskomité på 70-tallet og som i de 

siste fem år hadde vært leder av felleskjøkkenet, hadde kommet på komiteens andre møte 

med forslag om å bytte ut noen av medlemmene i styret. Angelina klaget over dette dagen 

etter. Hun mente at man burde støtte de som har tatt initiativ og ikke klage. Angelina sa at 

det Ignacia ikke forstod, var at dette dreide seg om politikk, og at det derfor ikke var som 

i felleskjøkkenet eller melkeglasskomiteen. Siden det var politisk måtte medlemmene i 

styret være enige i Toledos politikk. Dette var regjeringens prosjekt, og regjeringen 

ønsket støtte for sin politikk, forklarte hun. Jeg spurte da om ikke grunnen til at de deltok 

var at de ønsket seg arbeid, slik de hadde sagt tidligere, hvorpå hun svarte: ”Så klart, for å 

komme seg fram! For å lære, fordi hvis du i det minste kan noe, kan du arbeide. 

Problemet nå er at det ikke finnes arbeid, men hvis du kan et håndverk kan du danne ditt 

eget firma og jobbe for deg selv, med familien din”. Motivasjonen til Angelina og de 

andre kvinnene for å melde seg inn i Kvinnekomiteen, var å få tilgang på arbeid og 

inntekt for dermed å trygge familiens levevilkår. Samtidig forstod Angelina at prosjektet 

var en del av regjeringens politiske program, og at Toledo og Eliane Karp gikk inn for å 

vinne befolkningens støtte. Hun aksepterte dette som et middel for å nå målet om trygt, 

lokalt arbeid for kvinner i bydelen. 

På klubbens andre møte kom koordinatoren Yolanda for å snakke til kvinnene. 

Hun understreket at de måtte stå samlet for å lykkes, og lurte på hvorfor det ikke en gang 
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var 30 som var møtt opp, når 90 hadde meldt seg på? Hun hadde med seg en dame som 

kunne profesjonell strikking og som skulle undervise dem på frivillig basis. Yolanda sa at 

de burde benytte sjansen til å lære så mye som mulig nå, for senere ville de få i oppdrag å 

produsere gensere. Nok en gang forklarte Yolanda at dette var regjeringens prosjekt, og 

at Eliane Karp ville at alle kvinner som ønsket å arbeide skulle organisere seg i 

kvinnekomiteen, slik at hun kunne se hvor mange de var i hver region. Yolanda la vekt på 

at dette var en politisk sak og at kvinnene måtte støtte opp om regjeringspartiet Peru 

Posible for å få noe tilbake. Det snart skulle arrangeres edsavlegging for styret, og i den 

anledning måtte rommet være rent og pyntet. De måtte ha bord og benker, de måtte ha 

laget et banner med navn på komiteen, og de måtte pynte opp ned det peruanske flagget 

og tawantinsuyu-flagget96. Helst burde de også henge opp bilder av president Toledo og 

Eliane Karp. Yolanda forklarte dette med at ”det gjelder å smiske”. På dagen for 

edsavleggelsen skulle det bli tatt bilder, så det var viktig at alle medlemmene møtte opp 

slik at Eliane Karp kunne se hvor mange de var. Hun ga også beskjed om at første søndag 

etter 8. mars skulle de markere den internasjonale kvinnedagen ved å gå i tog. Alle måtte 

kle seg i grønt og hvitt, som er fargene til Peru Posible. Dette var dermed enda en måte å 

smiske med regjeringen på. Yolanda mente også at de burde utnytte ordførervalget den 

kommende høsten og motta det de ble tilbudt, men uten å skrive under på noe og ikke 

nødvendigvis stemme på de som gir goder. Hun anbefalte dessuten at gruppa burde søke 

om støtte fra ulike hold, som fra ulike NGOer. Hvis noen nektet å hjelpe dem, måtte de 

bare gi beskjed til henne, som da kunne snakke med vedkommende på vegne av Eliane 

Karp. Når de nå var med i Kvinnekomiteen hadde de myndighet til å gjøre mange ting, 

med navnet til førstedamen i ryggen. Denne muligheten måtte de utnytte, mente hun. 

Yolanda var en pågående kvinne med stort sosialt engasjement. Hun hadde 

tidligere deltatt i mye frivillig sosialt arbeid i fattige områder og for politiske saker. Nå 

jobbet hun altså frivillig for Kvinnekomiteen i Cusco. Selv forklarte hun sin deltakelse 

med at hun var ”en ansvarlig person”. Da jeg en dag snakket med Yolanda alene, sa hun 

at hun var irritert på sentralstyret, for de vil bare gjøre alt enklest mulig for seg selv. De 

hadde for eksempel foreslått at alle edsavleggelsene skulle skje på kontoret i sentrum, slik 

at de slapp å reise rundt. I følge Yolanda var det hennes egen idé å starte opprettelsen av 
                                                 
96 Flagget til Tawantinsuyu, eller Inkariket, har striper i regnbuens farger, og brukes til offisielle 
anledninger i Cusco kommune. 
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lokalkomiteer allerede nå, selv om Kvinnekomiteens program ikke var kommet skikkelig 

i gang ennå. Yolanda formulerte det slik at hun ville at kvinnene skulle begynne å lære 

noe for å være forberedt og for at de ikke skulle gå hjemme og late seg. Ved å ignorere 

arbeidet kvinnene utfører i husholdet og deres inntektsstrategier, viste hun dermed en 

nedlatende holdning i forhold til kvinnenes situasjon. Samtidig hadde hun gode 

intensjoner ved å ville forberede kvinnene på arbeid i minibedrifter. Dette viser at hun 

oppriktig trodde at regjeringen ville gi støtte til prosjekter og opprettelse av minibedrifter.  

Hun gikk aktivt inn for å presse sentralstyret til å jobbe mer for saken. Samtidig hadde 

hun som alle andre sin egen motivasjon for å delta, nemlig håp om å få lønnet arbeid. 

Yolanda stod i en mellomposisjon mellom representantene for regjeringspartiet og 

kvinnene i de fattige bydelene, i et felt der hun hele tiden forholdt seg til sosiale grenser, 

og måtte forhandle om makt og autoritet. 

For å eksemplifisere en interface-analyse, har Arce og Long (1992) presentert en 

typisk case med Roberto, en ingeniør som jobbet for den meksikanske regjeringen i et 

utviklingsprosjekt på landsbygda. Roberto ble sendt til et fattig samfunn der han måtte 

vinne tillitt hos småbøndene før de gikk med på å skrive under en søknad til staten om 

støtte til jordbruksmaskineri og frukttrær. Han ga dem sine løfter om at han skulle skaffe 

disse tingene, men møtte motstand hos sin overordnede i regjeringens administrasjon. 

Robertos løfter gikk ikke sammen med regjeringens interesser, og de fattige bøndene så 

aldri noe mer til han og produktene han hadde lovt dem. Roberto er et eksempel på en 

person som befinner seg i mellomsjiktet mellom to livsverdener og kunnskapsfelt. Han 

var nødt til å takle krav både fra bøndene og fra sine overordnede i administrasjonen, og 

han måtte vinne tillitt hos begge parter (Arce og Long 1992). 

Robertos situasjon kan sammenliknes med den Yolanda befant seg i, fordi hun 

også måtte manøvrere mellom to ulike livsverdener og kunnskapsfelt. Det var hun som 

videreformidlet regjeringens løfter til kvinnene på grasrota, noe som medførte at hun 

følte et visst ansvar for dem. Hennes oppgave var å formidle kvinnenes bekymringer og 

spørsmål til sentralstyret, og kjempe for å få fortgang i prosessene. Hun opponerte mot 

autoriteten til medlemmene av sentralstyret, og viste egen autoritet overfor deltakerne i 

lokalkomiteene. Overfor sentralstyret kunne hun skilte med alder, lang erfaring i sosialt 

og politisk arbeid, kunnskap om forholdene i pueblos jóvenes og engasjement. Overfor de 
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fattige kvinnene viste hun at hun hadde kunnskap om politiske prosesser, om hvordan 

systemet fungerte, fremgangsmåte når man skulle søke om støtte til prosjekter og 

hvordan drive en minibedrift. Hun hadde en fot innenfor den sentrale delen av 

Kvinnekomiteen. Derfor hadde hun også makt til å definere hva som kom ut av 

informasjon til de lokale komiteene, og få kvinnenes oppmerksomhet når det gjaldt 

utsiktene til arbeid og penger.  

 

Sentralstyret: Symbolsk makt og kjønnsdiskurs 
Første uken i mars ble full av aktiviteter for mødreklubben, med strikking, edsavleggelse 

og kvinnetog. Seremonien for edsavleggelse skulle skje på en lørdag, og kvinnene i styret 

begynte tidlig med å gjøre i stand rommet. De satte inn benker, stoler og et bord med duk. 

De hengte opp et banner med teksten ”Comité Femenino Eliane Karp, Comite 3, Nueva 

Llaqta”. Det peruanske flagget og Tawantinsuyu-flagget hengte de på hver sin side av 

banneret. På bordet satte de en vase med blomster, og veggene ble pyntet med lenker av 

farget papir. Det ble også hengt opp religiøse bilder av Kristus og katolske helgener, ved 

siden av fargerike kalendere med ølreklame og bikinijenter. Bilder av presidentparet 

hadde de imidlertid ikke. 

 
Etter mye venting kom delegasjonen fra Kvinnekomiteen. Den bestod av fem 
kvinner fra sentralstyret, koordinatoren Yolanda og en mannlig fotograf. Det 
første de gjorde var å henge opp et bilde av president Toledo mellom banneret og 
det peruanske flagget. Fredesvinda og flere av kvinnene fra det lokale styret løp 
for å hente resten av medlemmene, fordi mange hadde gått hjem mens de ventet. 
Da de hadde samlet rundt 20 kvinner, ble møtet åpnet av Paulina, lederen for 
sentralstyret. Hun snakket om Kvinnekomiteens mål og funksjon. Hun sa at ideen 
var å hjelpe fattige kvinner med å komme seg fram (salir adelante) gjennom å gi 
arbeid. Meningen var at kvinnene skulle klare seg selv. Komiteen ville ikke gi 
bort noe gratis, men støtte de kvinnene som organiserte seg for å arbeide i 
fellesskap. Hun understreket at Eliane Karp var et godt menneske, som hadde mye 
kjærlighet for de andinske områdene. Som bevis for dette leste hun opp et brev fra 
Eliane Karps kontor med Karps egen underskrift. I brevet ble Komiteen i Cusco 
gratulert for deres gode innsats i oppstarten av lokale komiteer. 

Fredesvinda tok ordet på vegne av medlemmene i Nueva Llaqta og 
forklarte at mange kvinner ennå ikke stolte på at dette ville fungere. ”Når blir det 
arbeid å få?”, spurte hun. Paulina viste forståelse for at det fantes mistillit, og 
mente at dette skyldtes tidligere regjeringer som gang på gang hadde brutt sine 
løfter. Men hun ba dem ha tillit til at det nå ville bli arbeid. Hun visste at her i 
området var det mange kvinner som ønsket å jobbe, men som manglet penger til å 
starte opp. Derfor burde de organisere seg og danne minibedrifter, for eksempel et 
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brødbakeri her i bydelen. Der kunne de selv arbeide, ta alle avgjørelser i 
fellesskap og fordele fortjenesten seg imellom. Slike tiltak vil bli støttet med 
maskiner og utstyr, lovte hun. ”Hvis lokalsamfunnet går fremover, vil Peru gå 
fremover”, avsluttet Paulina.  

Sekretæren i sentralstyret snakket om hva det vil si å være kvinne og at det 
er ulike roller å fylle; ”Å være kvinne er å være mor, kone, søster. Kvinnen er 
hjemmets motor. Hvis hun har tro og arbeider for å komme seg frem, vil hun 
hjelpe sitt hjem fremover”. ”Men hvis hun ikke gjør noen ting, hvis hun bare 
klager, kan hun ødelegge en god mann. Hvis hun klager over alt, driver hun 
mannen ut av huset. Noen ganger er vi kvinner ansvarlige for vår fiasko, men vi 
er også ansvarlige for vår seier.” Budskapet var at kvinner er ansvarlige for 
hjemmene. Selv om mannen er arbeidsom og snill, kan de ødelegge alt med 
sutring og klaging, og selv om mannen er lat, udugelig og slem, kan de skape et 
godt hjem. ”Derfor må dere ha tro og håp og aldri gi opp”, sa hun. 

 

Sentralstyrets taler eksemplifiserer hva Moore (1994) mener med at ulike diskurser om 

kjønn varierer med kontekst, klasse og etnisitet. Kjønnskategoriene ”mann” og ”kvinne” 

blir konstruert i forhold til ulike former for personlighet og praksis (Moore 1994:51). 

Kvinnekomiteen videreførte en feministisk diskurs, som setter kvinnen i sentrum og har 

tro på kvinners styrke til å komme seg frem i verden. Men samtidig tok de for gitt at de 

symbolske konstruksjonene av ”mann” og ”kvinne” kroppsliggjør ulike former for 

handling. De tok også den kjønnsmessige arbeidsdelingen i hjemmet for gitt. Med 

utgangspunkt i en doksisk oppfatning om grunnleggende ulikheter mellom det maskuline 

og feminine kjønn, ble kvinnen tillagt all handlekraft og alt ansvar for husholdets 

overlevelse, mens mannen ble fratatt deltakelse, handlekraft (agency) og ansvar. Den 

feministiske diskursen sattes i sammenheng med diskursen om fattigdom og utvikling, og 

salir adelante ble kvinnens oppgave. Sentralstyremedlemmene hadde en bestemt 

oppfatning om hvordan de fattige kvinnene levde og hva de trengte hjelp til. I likhet med 

funksjonærene hos PRONAA, så de på indianske kvinner som undertrykte, ignorante, 

passive og late, som måtte hjelpes til å komme seg noen vei i livet. Sentralstyrets 

diskurser er den type kunnskap som regjeringspartiet mener at de fattige trenger å høre, 

og de bruker ulike symboler på makt for å legitimere denne kunnskapen. 

Symboler som flagg og bilde av presidenten bidro til at edsavleggelsen og talene 

skjedde innenfor en offisiell og formell ramme. Deltakerne fikk inntrykk av at de var med 

på noe alvorlig, i tillegg til at krusifiks og helgenbilder ga seremonien et hellig skjær. Når 

Paulina leste opp brevet fra Eline Karp og viste førstedamens signatur, brukte hun dette 
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for å bevise sannheten ved prosjektet og avvise kvinnenes mistillit mot politikk. Paulina 

uttrykte en stor optimisme når det gjaldt mulighetene for arbeid og utvikling i Peru, og 

konfronterte Fredesvindas skepsis med nye løfter om støtte. I kraft av å være en kvinne 

med utdannelse som representerte regjeringspartiet, hadde Paulina makt til å insistere på 

og legitimere sine ord. 

Regjeringens diskurser dreier seg på denne måten om både kunnskap, mening og 

makt. Symbolsk autoritet er, ifølge Bourdieu (1991), den sosialt anerkjente makten til å 

påtvinge et visst syn på verden. Dette innebærer hvordan samfunnet er inndelt i sosiale 

skillelinjer. I kampen om hvilket verdenssyn som blir akseptert, har aktører makt i 

forhold til sin symbolske kapital, det vil si anerkjennelsen de mottar fra en gruppe. Språk, 

slik sentralstyret brukte det, symboliserer autoritet. Bruken av språk, både form og 

innhold, avhenger av den sosiale posisjonen til den som snakker. I lys av dette kan 

edsavleggelsen sees som et statlig ritual, der en legitim taler snakker med autoritet. 

Paulina hadde autoritet til å snakke fordi hun som representant for regjeringspartiet, 

hadde tilgang på et institusjonelt og offisielt språk. Seremonien var en høytidelig 

situasjon, der hun hadde rollen som en autorisert talsperson (Bourdieu 1991).  

Under edsavleggelsesseremonien ble først nasjonalsangen sunget. Deretter ble 

alle medlemmene i det nye lokale styret ropt opp med navn og verv, og de stilte seg på 

rekke og løftet høyre hånd. Paulina spurte om de sverget ved Gud og Fedreland at de ville 

arbeide for fellesskapets beste, og alle svarte ja. Til slutt måtte de signere i protokollen. 

”Fra nå av avhenger alt av dere, både av styret og medlemmene”, sa Paulina. 

Nasjonalsang, flagg og presidentbilde er nasjonale symboler, som skal gi følelsen 

av tilhørighet til et nasjonalt fellesskap. At kvinnene måtte sverge på spansk ved Gud og 

Fedreland, viser at symboler på dominans bevisst blir brukt for å skape tilhørighet til 

staten og viske ut grenser. Dette kom også tydelig til uttrykk på den internasjonale 

kvinnedagen. Denne ble feiret ved å gå i tog dagen etter edsavleggelsen. Alle 

lokalkomiteer fra Kvinnekomiteen ble bedt om å delta med hver sine banner. Jeg dro 

sammen med kvinnene fra Nueva Llaqta. Ingen fulgte påbudet om å kle seg i grønt og 

hvitt, men noen pyntet seg i tradisjonelle drakter. Arrangementet fant sted på Plaza de 

Armas i sentrum, og begynte med flaggheising og synging av nasjonalsangen. Foran 

Katedralen stod en paviljong der byens ordfører og andre viktige personer satt. Alle 
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gruppene med sine bannere måtte passere disse og hilse dem. Et militærkorps spilte 

musikk under hele arrangementet, og noen av gruppene fremførte danser. Opptoget liknet 

en prosesjon der hensikten var å vise fram sine foreninger. Både felleskjøkkener, 

melkeglasskomiteer og mødreklubber deltok. Flagget og nasjonalsangen spilte rollen som 

dominerende og tilhørighetsskapende symboler, i tillegg til militærkorpset, politiet og 

ordføreren. For en utenforstående ville opptoget gitt inntrykk av at alle disse fattige 

kvinnene entusiastisk ga sin støtte til myndighetene. Spesielt til Eliane Karp, som ble 

hedret med sitt navn på så mange banner. Men i lys av det Yolanda hadde sagt tidligere 

(”det gjelder å smiske”), kan deltakelsen, trolig med større rett, tolkes som en strategi – 

eller en form for taktisk handling – for å bli hørt av politikerne angående krav om arbeid 

og sosial utvikling. 

 

Minibedrift eller familie? Kjønnsdiskurser i konflikt 
Deltakerne på strikkeverkstedet i Nueva Llaqta fikk ukentlig veiledning av 

strikkelæreren. Hun underviste vanligvis på strikkekurs i regi av den statlige institusjonen 

COOPOP97, men hjalp nå også til i Kvinnekomiteens arbeid på frivillig basis. Hun 

anbefalte kvinnene at de burde søke om garn fra COOPOP, som ga støtte til denne type 

initiativer. Lokalkomiteen, med Fredesvinda i spissen, bestemte seg for å følge rådene om 

å søke støtte fra forskjellig hold, og de ble derfor nødt til å lage nye søknader. Siden 

ingen av kvinnene hadde skrivemaskin, og ingen visste hvordan man skrev en offisiell 

søknad, ble dette en vanskelig og tidkrevende prosess. Fredesvinda ba Pedro om å skrive 

et brev på maskinen sin, der de ba om støtte til et lokale for strikkeverkstedet. Dette 

gjorde han gjorde mot litt betaling. Senere fikk hun en mann i nabobydelen, som hadde 

datamaskin, til å skrive tre søknader. En av dem var til PRONAMACHCS98, der de ba 

om et treplantingsprosjekt som kunne gi arbeid til enslige mødre. En annen var til 

PRONAA, der de ba de om matvarer til morsdagsfeiring. Den tredje var til COOPOP, der 

de søkte om støtte i form av undervisning og garn til strikkeverkstedet. Fredesvinda og 

Victoria dro rundt til ulike kontorer for å levere søknadene, men ble skuffet. Hos 

PRONAA ble de avvist med at det ikke fantes penger til slikt på budsjettet. Hos 
                                                 
97 Cooperación Popular (Folkelig samarbeid). 
98 Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas y Conservacion de Suelos (Nasjonalt program 
for forvaltning av vannbasseng og bevaring av jordsmonn). 
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PRONAMACHCS fikk de høre at slike prosjekter kun var for landsbygda. Hos COOPOP 

hadde ikke direktøren vært til stede, men sekretæren hadde tatt imot søknaden. 

Fredesvinda og Victoria brukte flere timer på å reise til sentrum og gå på kontorene. De 

hadde ikke tid til å sitte og vente på direktøren i COOPOP, fordi de måtte hjem til hus, 

barn og matlaging. 

Etter hvert trappet de opp aktiviteten i strikkeverkstedet. De hadde to møter i uka 

fordi de skulle delta på en utstilling av gensere på sentralkontoret. Likevel klarte ikke alle 

å bli ferdig i tide, så det måtte utsettes. Yolanda ble sur, fordi hun mente at punktlighet 

var en grunnleggende forutsetning for å kunne lykkes. Hun påpekte at meningen med 

prosjektet var at kvinnene som lærte håndarbeid skulle danne minibedrifter. ”En bedrift 

fungerer ikke uten punktlighet og ansvarlighet. En bedrift er noe seriøst”, sa hun.  

En dag på verkstedet fortalte strikkelæreren at en lokalkomité i en annen bydel 

allerede hadde startet opp en minibedrift med genserproduksjon. Yolanda hadde sagt til 

kvinnene som jobbet der at de måtte glemme hjemmene sine for å konsentrere seg om 

bedriften, og at de måtte jobbe hele dagen fra tidlig til sent. Alle kvinnene som hørte 

dette, syntes at det var å gå for langt. Hvordan kunne de kreve noe sånt? Hvordan skulle 

de kunne glemme barna og mennene sine? Etterpå ble de vel kastet ut av sine hjem, og 

mennene ville be dem om å sove i bedriften. ”Alle kommer vel til å stå i kø utenfor huset 

til Yolanda og be om å få sove der”, var den en som sa med en god latter. 

 Organiseringen av lokalkomiteer og idealet om en konkurransedyktig minibedrift, 

gikk ikke overens med de tradisjonelle kjønnsrollene og arbeidsdelingen i husholdet. 

Sentralstyrets tale før edsavleggelsen om kvinnens ansvar for hjemmets framgang, gikk 

ikke overens med kravene som ble stilt for å jobbe i en minibedrift. Kvinnene ønsket seg 

prosjekter der de kunne ha muligheten til å jobbe noen timer om dagen og tjene penger til 

husholdet. Men det eneste alternativet som ble presentert for dem var minibedrifter, noe 

som var umulig å kombinere med kvinnerollen i et hushold. 

Villarreal (1996) skriver om en liknende prosess i Mexico, der en gruppe fattige 

kvinner fikk statlig støtte for å danne en minibedrift. Hensikten var å danne entreprenører 

og skape utvikling for kvinnene. Arbeidet utfordret imidlertid tradisjonelle kjønnsroller. 

Kvinnenes eget syn på situasjonen og deres rolle i prosjektet stemte ikke overens med de 

statlige representantenes framstilling. Ulike diskurser kom på denne måten i konflikt. 
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Kvinnene ble utsatt for definisjoner og fortolkninger av deres virkelighet fra folk utenfra. 

Statens representanter brukte begrepet mujeres empresarias (forretningskvinner) når de 

snakket om deltakerne, uten å tenke på konsekvensene for deres roller innenfor 

husholdene og nettverkene i bydelen, der de ble kjent som ”løsslupne”. Merkelappen 

mujeres empresarias ble heller aldri brukt av kvinnene selv (Villarreal 1996).  

På samme måte hadde sentralstyret og koordinatoren Yolanda ulike syn på 

hvordan Kvinnekomiteens arbeid skulle utføres, som begge igjen var forskjellig fra 

hvordan kvinnene i lokalkomiteene oppfattet situasjonen. Middelklassekvinnene i 

sentralstyret sendte ut motstridende signaler når de blandet feministiske idealer med 

konservative ideer om kjønnsroller og paternalistiske diskurser. Yolanda satte det på 

spissen da hun snakket om at kvinnene måtte glemme sine ektemenn og familier for å få 

suksess i minibedrifter. Kvinnene i Nueva Llaqta har ofte ikke tid til å delta i 

organisasjoner i det hele tatt nettopp på grunn av alt arbeidet i husholdet, i tillegg til at de 

må skaffe inntekt. Et annet problem er machismo, siden mange menn ikke liker at deres 

koner er aktive i offentlige sammenhenger. Som vi ser ble kvinnene utsatt for ulike 

kjønnsdiskurser av aktører utenfra. I tråd med Moore (1994), kom diskursene i konflikt 

med hverandre, noe som til en viss grad hadde sammenheng med ulikhet i klasse og 

etnisitet. Kvinnene måtte forsvare sine egne grenser når de samhandlet både med menn 

og med representanter fra Kvinnekomiteen. Kvinnene manglet ikke initiativ og lyst til å 

søke aktivt om støtte, eller til å arbeide i en selvstyrt bedrift, men de ble hindret av det 

tradisjonelle kjønnsrollemønsteret og av de fattige levekårene som tvang dem til først og 

fremst å tenke på nåtiden og på hvordan de skulle skaffe mat på bordet for barna. 

 

”Vi venter alle på arbeid”99: Konflikter innad 
Sentralstyret i Kvinnekomiteen holdt jevnlige møter med koordinatorene for de ulike 

sektorene på sitt kontor. Representanter fra de lokale styrene kunne også delta. Uken etter 

kvinnedagsfeiringen dro jeg dit sammen med Cecilia. Lederen Paulina fortalte at nå var 

det over 100 komiteer som hadde avlagt ed i Cusco og flere ventet på tur. En stor nyhet 

var at Eliane Karp skulle komme på besøk til Cusco. Derfor måtte de gjøre ferdig sine 

prosjekter for å presentere dem for førstedamen. Paulina var klar over at mange var 
                                                 
99 ”Todos estamos esperando trabajo.” 
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utålmodige og ventet på å få arbeid, men hun påpekte at dette gjaldt for alle, inkludert 

henne selv. Alle i sentralstyret ventet på lønnet arbeid, og foreløpig arbeidet de uten å få 

betalt. Dette førte til en krangel om hvem som fortjente å få arbeid. De som hadde vært 

medlemmer i Peru Posible helt fra starten og drevet kampanje for Toledo i flere år, kalte 

seg ”de gamle” (las antiguas). De mente at siden de hadde slitt så lenge, fortjente de å få 

noe i gjengjeld, i det minste et arbeid. De var fornærmet og bitre over at ”de nye” (las 

nuevas) fikk så mye oppmerksomhet. For eksempel var det ”ei ny” som hadde gått foran i 

kvinnetoget. ”De gamle” var redde for at deres egen innsats ikke ble verdsatt og at ”de 

nye” skulle få arbeid før dem. Diskusjonene endte med et vedtak om at alle som ville ha 

arbeid måtte skrive seg opp på to separate lister, en for ”de gamle” og en for ”de nye”. 

Paulina sa at de trengte folk med ulike yrker til alle typer jobber, men det var spesielt 

behov for ingeniører, arkitekter og regnskapsførere. I begynnelsen måtte de regne med å 

arbeide frivillig. Når de etter hvert fikk støtte fra regjeringen, ville de få lønnet arbeid. 

Cecilia skrev opp både seg selv og mannen Hector, som er sjåfør, på listen til ”de nye”.  

En fredag i mai 2002 ble jeg med Fredesvinda til sentralkontoret. Vi dro sammen 

med Laura, som var leder for lokalkomiteen i bydelen Villa Rosa. De to ønsket å snakke 

med Paulina for å spørre om hvordan det gikk med søknadene de hadde sendt. Kontoret 

var stengt da vi kom, og vi måtte vente en time før det kom et medlem av sentralstyret. 

Hun sa at la doctora Paulina ikke kom i dag, fordi hun hadde sittet på kontoret i flere 

dager uten at det hadde vært noen innom. Tittelen ”doctora” brukes på personer med høy 

status på grunn av respekt for personens utdannelse og sosiale posisjon, og slike titler er 

med på å opprettholde grensen mellom kvinnene i sentralstyret og lokalkomiteene.  

Laura fortalte om alle problemene med fattigdom og arbeidsløshet i bydelen sin 

og i los pueblos jóvenes generelt, og sa at de trengte hjelp og støtte for å gi arbeid til folk. 

Kvinnene i hennes lokalkomité spurte stadig om når det ble arbeid å få, slik de var blitt 

lovet. De trodde kanskje at de ble lurt, siden det tok så lang tid. Kontorkvinnen sa at hun 

hadde forståelse for dette og at hun skulle gi beskjed til la doctora. Hun noterte ned 

navnene til Fredesvinda og Laura og sa at de kunne komme tilbake mandag klokka ti. 

Hun ba dem også om å komme onsdagen etter for å være med på mottakelsen av en 

representant for Eliane Karp. Alle de lokale styrene i Cusco måtte møte opp med sine 

banner og der hadde de også muligheten til å be om ordet og presentere nye søknader. 
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Vel ute på gata igjen sa Laura til Fredesvinda at de burde samle alle komiteene i deres 

område, slik at alle kunne dra sammen. Hun mente at ”i alle bydelene bør vi forene oss, 

og ikke be om hjelp hver for oss, for da får vi ingenting, men alle samlet”. Kvinnene på 

grasrota er, som vi ser, klar over at de har felles interesser og ser behovet for samhold. 

 Mandagen etter dro Fredesvinda ned på nytt, sammen med sin datter Ana Maria. 

De fortalte etterpå at de hadde snakket med la doctora. Hun hadde sagt at det ikke var 

budsjettert noen penger ennå, og at man bare måtte vente og ha tålmodighet. Dette gjaldt 

for alle. Både sentralstyremedlemmer, strikkelærere og koordinatorer jobbet foreløpig 

gratis. ”Vi venter alle på arbeid”, hadde hun sagt. Motivasjonen til sentralstyret for å sette 

i gang prosjekter i fattige bydeler var, som vi forstår ut i fra disse møtene, ikke et 

uegennyttig ønske om å skape utvikling for de fattige, men et ønske om at de selv skulle 

få arbeid i form av lønnede stillinger i administrasjonen til et statlig program. 

 

”De holder ikke sine løfter”100: Brutte løfter og mistillit 
Eliane Karp kom ikke på besøk til Cusco, og skulle sende en representant i stedet. Det 

endte med at representanten heller ikke kom, og mottakelsen ble avlyst. I stedet ble det 

innkalt til et møte for alle de lokale styrene. La doctora Paulina dukket imidlertid ikke 

opp. Uten lederen ble det ikke noe møte, selv om alle de andre medlemmene av 

sentralstyret var til stede. De var misfornøyde med situasjonen. En av dem sa at hun var 

skuffet fordi dette ikke gikk framover. ”Slik som denne regjeringa er […] de oppfyller 

ikke løftene sine, det fins ikke penger på budsjetter, det fins ikke arbeid. Alle vi har vært 

ledere i Peru Posible og nå har vi ikke arbeid”. Hun mente at først og fremst de som 

hadde jobbet aktivt for Toledos parti i valgkampanjen (las antiguas), fortjente å få jobb. 

Så lenge det ikke ble budsjettert penger til dette programmet, så skjedde det imidlertid 

ingenting. Alle søknader fra lokalkomiteene ble sendt videre til COOPOP, som heller 

ikke hadde nok penger. Møtet tok slutt før det hadde startet. Medlemmene av 

sentralstyret orket ikke mer og forlot lokalet, mens Laura og Fredesvinda ble sittende 

igjen med de andre og vente på la doctora som aldri kom. 

 Etter hvert som ukene gikk var det stadig færre som deltok på 

strikkeverkstedet. En dag sluttet også læreren å komme uten å gi beskjed. Noe som bidro 
                                                 
100 ”No cumplen sus promesas.” 
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til nedgangen, var at rommet de brukte ble leid ut til en familie. De måtte flytte til et 

mindre og mørkere rom, og derfor ble de avhengige av fint vær for å kunne sitte ute. Julia 

klaget over mangelen på samhold i bydelen. ”Folk holder ikke sammen, vi går et skritt 

fram og et tilbake, vi går ikke framover, men bakover”, sa hun. Fredesvinda mente at i 

bydelen Villa Rosa stod kvinnene samlet. Der var det 80 deltakere på strikkeverkstedet, 

og alle satt på rad og rekke mens de strikket. ”Men slik det er her mister man lysten på å 

delta og ta ansvar”, sa hun. Fredesvinda hadde lyst til å trekke seg fordi nesten ingen i 

styret var aktive lenger.  

Støtten som kvinnene i lokalkomiteen ble lovet kom aldri, og søknadene de hadde 

sendt inn var det ingen som visste noe om. Mange sammenliknet denne situasjonen med 

gamle dager. Olinda fortalte en dag om den første mødreklubben de hadde startet da 

bydelen var ny. Da hadde de også hatt strikkeverksted, og de mottok støtte i form av 

undervisning og garn. Olinda og de fleste andre kvinner i bydelen hadde lært å strikke 

der. De hadde også fått matvarer, som de delte seg i mellom. ”Så bra det var på den tiden, 

hvorfor er det ikke sånn lenger…”, sa Fredesvinda. Dette hadde vært på 70-tallet, da 

staten gikk inn for intervensjon og finansiering av prosjekter i fattige bydeler. At alt var 

bedre før, er imidlertid en sannhet med store modifikasjoner, og det henger mer sammen 

med hvilke aktører som støtter prosjekter og på hvilken måte. Folk er generelt skeptiske 

til staten og vant til at politikere bryter løfter når de blir valgt inn i regjering. 

Mangelen på entusiasme hadde sammenheng med mistilliten mange følte overfor 

regjeringen. Cecilia betrodde til meg allerede på dagen for edsavleggelsen at hun syntes 

det var rart at de ikke fikk hjelp direkte fra Eliane Karp, men at de måtte søke om støtte 

fra andre steder. Hun var redd for at de skulle bli lurt gjennom politisk manipulasjon. 

Dette var noe mange av medlemmene hadde fryktet fra starten av, og noen kritiserte hele 

prosjektet på bakgrunn av dårlige erfaringer med tidligere regjeringer. 

De stadige løftene om at Eliane Karp skulle komme på besøk til Cusco, virket mot 

sin hensikt når det viste seg at ikke engang hennes representant kunne holde en avtale. 

Det ble også raskt klart at sentralstyret var mer opptatt av å få gode stillinger til seg selv, 

enn av at de fattige kvinnene skulle få penger til prosjekter. Da de ble klar over at ikke 

engang ”de gamle” aktivistene kom til å få noe lønnet arbeid, smittet deres mistro og 
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nedtrykthet over på kvinnene i de lokalkomiteene. Historien om Kvinnekomiteen i Cusco 

reflekterer derfor hele styresettet til Toledo, med altfor store løfter som ikke holdes. 

Det regjeringspartiet oppnådde var å få fattige kvinner til å organisere seg i 

komiteer med Eliane Karps navn og gi sin støtte til regjeringspartiet. Dette ble spesielt 

synliggjort i kvinnetoget. I Peru er det ikke uvanlig at politikere prøver å kjøpe seg 

stemmer. En politiker som skulle lansere seg som kandidat til ordførervalget i Cusco, 

lokket med gratis grillmat og drikke til alle som meldte seg inn i partiet hans. Mange i 

Nueva Llaqta ble ivrige når de hørte om dette, men de fleste fant ut at de ikke ville gjøre 

det, siden ingen visste hva politikeren stod for. Som Fredesvinda sa: ”Nå skriver jeg ikke 

lenger under på noe uten å vite hva det er”. Ignacia fortalte om noe som hadde skjedd da 

de bygde kvinnehuset i nedre del. En av los ingenieros hadde overtalt henne til å skrive 

under på et blankt ark, som han skulle fylle ut etterpå. Den gangen var hun naiv, sa hun. 

Nå angret hun fordi hun ikke vet hva mannen skrev på papiret etterpå. Nå stoler hun ikke 

på ingeniører lenger.  

Disse eksemplene reflekterer en generell skepsis og mistillit til politikere og andre 

personer med makt og symbolsk kapital, som utdannelse og titler. Mistilliten finnes ikke 

uten grunn, siden den politiske historien i Peru er full av eksempler på paternalisme og 

manipulasjon. Derfor var mange skeptiske til Kvinnekomiteen fra begynnelsen av. I 

oktober hadde en mann gått rundt og forsøkt å samle underskrifter på et blankt ark med 

logoen til Peru Posible. Ingen hadde tort å skrive under, fordi de ikke visste hva det 

dreide seg om. Folk ble skeptiske til et blankt ark der man måtte oppgi navn og ID-

nummer. Senere fikk de vite av Yolanda at det var Eliane Karp som ville vite hvor mange 

kvinner i Peru som ønsket å delta i regjeringens prosjekter. 

 Allerede på det første informasjonsmøtet i november ble det uttrykt sterk 

mistillit, og man krevde garantier. Folk hadde hørt liknende løfter om penger, hjelp og 

prosjekter tidligere, og de visste at de sjelden ble realisert. Mange kvinner i Nueva Llaqta 

skrev seg riktignok på listene til Kvinnekomiteen da Fredesvinda og Cecilia gikk rundt 

og snakket med alle, men de tok seg ikke bryet med å gå på møter for å høre på taler med 

tomme løfter. De meldte seg på ”for sikkerhets skyld”, men ville ikke delta før det kom 

noe konkret som de kunne forholde seg til. På grunn av fattigdom og nødvendigheten av 

å dekke daglige grunnleggende behov, hadde kvinnene rett og slett ikke tid til å engasjere 
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seg i en kollektiv kamp for rettigheter, selv om det på lang sikt ville være til nytte for 

dem. Alle forstod viktigheten av organisering og samhold, men det var vanskelig å få til i 

praksis. Det var ikke mulig å engasjere seg uten til en viss grad å ofre andre ting, som å 

tjene penger og ta seg av familien. Siden kvinnene hadde ansvaret for husholdets 

overlevelse, var de nødt til å prioritere egne individuelle inntektsstrategier, framfor 

kollektive prosjekter med usikre framtidsutsikter. 

 

”Presidenten sitter høyt der oppe og glemmer oss”101: 
Hegemoni og ideologisk motstand 
At mange kvinner i praksis ikke deltok i den kollektive organiseringen, betydde ikke at 

de ikke brydde seg om hva som skjedde. Selv om de ikke gikk aktivt ut i demonstrasjoner 

mot regjeringen, vil det ikke dermed si at de ikke hadde meninger om regjeringens 

politikk. Kvinnene i Nueva Llaqta hadde et refleksivt forhold til Kvinnekomiteens løfter 

og diskurser om utvikling, minibedrifter og kjønnsroller, noe de kunne kritisere, 

manipulere, spøke med eller protestere mot. Dette er i tråd med det Roseberry (1994) sier 

om hegemoniets skjørhet; at makt ikke kan eksistere uten at det fins motstand gjennom 

uformelle strategier, manipulering og kritikk. Jeg vil her se nærmere på hvordan de 

fattige kvinnene tenkte om maktforholdene de inngikk i, og i hvilken grad de aksepterte 

den sosiale orden. 

For å forstå motstand kan man, i følge Scott (1985), ikke overse menneskers 

bevissthet og den mening de gir sine handlinger. Symboler, normer og ideologi utgjør en 

uunngåelig bakgrunn for folks atferd. Vi kan ikke forstå hverdagens former for motstand 

uten å referere til intensjonene, ideene, og språket til de som praktiserer dem. 

Motstandshandlinger og tanker om motstand er i konstant dialog. Ved å referere til 

kulturen som fattige former ut i fra sin erfaring – deres offstage kommentarer og 

samtaler, ordtak, folkeviser, historier, legender, vitser, språk og ritualer – skulle det være 

mulig å påvise i hvilken grad, og på hvilke måter, folk faktisk aksepterer den sosiale 

orden som eliten fremmer (Scott 1985). 

                                                 
101 ”El presidente está arriba y se olvida de nosotros.” 
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 Kvinnene i Nueva Llaqta satte Kvinnekomiteens manglende evne til å 

gjennomføre sine intensjoner i sammenheng med regjeringens manglende evne til å holde 

løfter. Spesielt var presidentens høye inntekt102 og personlige pengeforbruk et hett tema. 

 
Både Cecilia og Hector hadde stemt på Toledo, men de var ikke fornøyde med det 
han hadde gjort så langt. Cecilia syntes at alt tok for lang tid, og at han ikke holdt 
det han hadde lovet. Hector snakket om en nyhet som var i alle media: Toledo 
skulle kjøpe et helikopter for seks millioner dollar til personlig bruk103. Hector 
mente det var unødvendig, fordi militæret hadde flere helikopter som presidenten 
kunne bruke. Det var urettferdig å bruke penger på et helikopter, mens det 
fremdeles ikke var kommet noen penger til arbeid, slik presidenten hadde lovet. 
 
En kveld da Olinda og Fredesvinda satt og strikket, snakket de to venninnene om 
Kvinnekomiteen og regjeringen. På kontoret til sentralstyret ble medlemskort for 
Peru Posible solgt billig. Både Fredesvinda og Olinda sa at de skulle kjøpe. 
Begge to hadde stemt på Toledo ved presidentvalget. Jeg spurte hva de syntes om 
helikopteret som Toledo hadde planer om å kjøpe. Dette utløste en strøm av 
meninger om forskjellene i samfunnet. ”Vi er fattige, fattige hele livet”, sa Olinda. 
”Presidenten sitter høyt der oppe og han glemmer oss. Alle som blir presidenter er 
slik, de glemmer løftene sine”, sa Fredesvinda. ”Men vi er dumme også, for vi har 
satt ham der, vi har stemt på ham. Det er takket være oss at han er der han er. Vi 
stemmer alltid”, sa Olinda med en oppgitt latter. ”Og hvis vi lot være å stemme, 
hva ville da skje?”, spekulerte hun. Det at Toledo skulle kjøpe dette helikopteret 
til seg selv, fikk Fredesvinda til å lure på om han ikke bedro dem med sine løfter 
om å bruke penger på de fattige. ”Og hva hvis han bare lurer oss?”, spurte hun. 
”Men hva kan vi gjøre?”, sukket de oppgitt, ”gå å ta det [helikopteret] fra ham?”. 

 

Toledo og helikopteret, populært kalt el cholocóptero, var et gjentakende samtaletema i 

bydelen i flere uker, i tillegg til mangelen på arbeid, brutte løfter, og regjeringens planer 

om å privatisere flere kraftselskap og vannkraftverk i Sør-Peru. Kvinnene syntes det var 

ille at Toledo ikke hadde gjort noe av det han hadde lovet. De mente at det bare ble verre 

og verre, og stadig vanskeligere å finne arbeid. Ignacia klaget over helikopteret han 

skulle kjøpe ”bare til seg selv”. De lurte på om han kanskje ville bli kastet og at de fikk 

en ny president. Problemet var at med en ny president ”vil det bare bli det samme”. De 

syntes også det var forferdelig at regjeringen ville privatisere strømmen. De trodde at 

prisene kom til å gå opp, akkurat som ringeprisene gjorde etter at Fujimori privatiserte 

telefonselskapet. Kvinnene mente at de burde gå i tog og slå på kasseroller. Pedro sa: ”vi 

                                                 
102 Toledo høynet sin egen inntekt til 18000 dollar i mnd, og var en av verdens best betalte presidenter, helt 
til han, etter mye kritikk, gikk ned til 12000 dollar. 
103 La República 15. mars 2002 
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skal alle kjempe hardt mot privatiseringen”. Han mente at ikke bare fagforeninger, men 

også folk fra los pueblos jóvenes burde delta i demonstrasjoner. Ignacia var enig: ”Vi 

burde gå ut på gatene, alle de fattige bydelene, med barna også, alle sammen!”. 

Scott sier at folk sjelden diskuterer muligheter som synes å være utenfor 

rekkevidde. For eksempel snakket småbønder i Malaysia aldri om jordreform på eget 

initiativ, men når forskeren tok opp temaet, støttet de saken entusiastisk (Scott 1985:325-

6). På samme måte snakket ikke kvinner i Nueva Llaqta om redistribusjon av landets 

ressurser fra rike til fattige eller presidentens legitimitet uten videre. Når jeg spurte hva 

de syntes om helikopteret som Toledo ville kjøpe, hadde de imidlertid klare meninger. De 

fordømte politikernes private forbruk og mente at de fattige var dumme som stemte på 

dem ved valg. Likevel var det også kvinner som ofte snakket om politikk på eget initiativ, 

ut i fra det de hørte på radio og så på tv. De kritiserte politikernes korrupte handlinger, 

men de snakket aldri om å endre samfunnets hierarki som en reell mulighet. Det eneste de 

så for seg var muligheten av at presidenten ble skiftet ut, enten gjennom statskupp eller 

valg, men regnet med at de samme problemene ville fortsette. I sine egne framtidsutsikter 

så de for seg at de alltid ville være fattige. De syntes riktignok at det var urettferdig med 

de store sosiale forskjellene i samfunnet, men godtok dem som noe uunngåelig. I følge 

Scott er det irrelevant å bruke begrepene rettferdighet og legitimitet når dominansen 

fremstår som uunngåelig. Det daglige presset for å overleve og risikoen knyttet til åpen 

konfrontasjon er ofte nok til at handling styres systematisk i retning av føyelighet overfor 

den sosiale orden. Dette impliserer likevel ikke aksept av det uunngåelige. Resignasjon 

overfor makt er ikke det samme som å gi den legitimitet (Scott 1985). Det uunngåelige er 

ofte doksisk, siden det sjelden diskuteres og det dermed blir sett på som ”naturlig”. Som 

vi har sett betyr ikke dette at dominans regnes som rettferdig, og deler av maktforhold 

kan lett åpnes for kritikk og ideologisk motstand, og dermed gå over til feltet av opinion 

(Bourdieu 1977). Likevel finnes det, i følge Bourdieu (2000), ikke store muligheter for 

endring av den sosiale orden. Han mener at dominansen er kroppsliggjort i habitus, som 

er uatskillelig fra strukturene som produserer og reproduserer den. En dominansrelasjon 

som fungerer gjennom reproduksjonen av en kroppsliggjort habitus avhenger følgelig av 

å opprettholde disse strukturene. Motstand og endring kan ut i fra dette ikke skje gjennom 
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opplysning av aktørers bevissthet eller med vilje alene, men kun gjennom endring av 

selve maktstrukturene (Bourdieu 2000). 

Mine data viser imidlertid at på tross av en stadig reproduksjon av hegemoni og 

dominans, utøves det daglig motstand. Det finner sted forhandlinger om makt og grenser 

på grasrota (jf. Scott 1985; Villarreal 1992; Roseberry 1994). Kvinnene i Nueva Llaqta 

reproduserte tradisjonelle kjønnsroller gjennom sine handlinger, men samtidig aksepterte 

de ikke machismo og misbruk av makt fra menn. På samme måte ble maktrelasjoner i 

forhold til staten, politiske partier og autoritære personer reprodusert gjennom de fattiges 

handlinger; for eksempel gjennom den ærbødighet som kvinnene viste overfor symboler 

på makt, slik som utdanning, titler, taler og penger. Samtidig ble representantene for 

makten kritisert og misbruk av makt ble fordømt. 

I følge Roseberry (1994) kan folk anerkjenne makten samtidig som de protesterer 

mot den. Hegemoni konstruerer felles referanserammer for å snakke om og handle i 

forhold til den sosiale orden. Begrepene som kvinnene brukte for å snakke om seg selv i 

samfunnet og sine ønsker for framtiden, som ”å komme seg fram”, ”få arbeid”, ”søke om 

støtte”, ”minibedrifter” og ”utvikling”, hadde de lært gjennom den rådende diskursen i 

samfunnet. Dette var en hegemonisk diskurs som tok for gitt at økonomisk utvikling var 

den beste løsningen for kvinnene; både middel og mål for framskritt. Ord og symboler 

som kvinnene brukte for å snakke om og forholde seg til den sosiale orden, ble til en viss 

grad formet av selve dominansprosessen. Relasjonen mellom de med og de uten makt kan 

vi best forstå der hvor de felles referanserammene faller sammen (Roseberry 1994). Et 

eksempel på dette er det punktet hvor fattige kvinner begynner å stille spørsmålstegn ved 

legitimiteten til selve staten og dens autoritet. Et annet eksempel er der hvor kvinnene i 

sentralstyret og kvinnene på grasrota begynner å snakke forbi hverandre, som i 

definisjonen av Kvinnekomiteens formål og i opprettelsen av minibedrifter.  

Dette kan sammenliknes med en interface-analyse, som innebærer å se på 

hvordan ulike former for sosiale konstruksjoner av virkeligheten krysser hverandre (Arce 

og Long 1992). Kompleksiteten i samfunnet gjenspeiles i menneskers bevissthet, og man 

kan ha motsetningsfylte tanker og ideer i hodet på samme tid. Kvinnene i Nueva Llaqta 

fikk servert hegemoniske diskurser fra de med makt i samfunnet: staten, kirken, skolen, 

politikerne og media. Samtidig hadde de sine egne daglige erfaringer fra hverdagslivet. 
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Den levde virkeligheten som utgjorde deres dagligliv, og det bilde av virkeligheten som 

de fikk servert utenfra, gikk sammen i å forme deres syn på verden og hvordan de så på 

seg selv i verden. På samme måte som kvinnene i felleskjøkkenet, befant deltakerne i 

kvinnekomiteen seg nederst i en asymmetrisk maktrelasjon med regjeringspartiet. De ble 

ikke gitt mye fritt handlingsrom av sentralstyret, og fikk beskjed om alt de måtte gjøre og 

måten de skulle gjøre det på. Men kvinnene tolket sine oppgaver i forhold til egne 

oppfatninger av verden og egne kulturelle referanserammer, og de gjorde ting på sin egen 

måte. Dermed tok de kontroll over sin egen situasjon. Dette var en form for handlekraft 

og motstand som ga mening og samhold i kvinnenes fellesskap. 

Noen analyser av makt fokuserer sterkt på begrensinger i tilgang på ressurser, på 

rigide hierarkiske kategorier og på hegemoniske ideologier som undertrykker passive 

ofre. Men ofre er ikke passive, slik Villarreal (1992) viser med empirien om kvinnelige 

arbeidere på tomatplantasjer i Mexico, der Maria manøvrerer innenfor nettverk. Agency 

handler om måtene folk takler og manipulerer de begrensningene og mulighetene de 

møter, og sosiale nettverk er et nøkkelelement i disse prosessene (Villarreal 1992). 

Kvinnene i Nueva Llaqta prøvde ulike strategier for å få støtte til strikkeverkstedet sitt og 

for å få informasjon fra sentralstyret angående budsjett og planer framover. For å få støtte 

til materialer, utstyr og lokaler til strikkeverkstedet, tok Fredesvinda i bruk sitt sosiale 

nettverk via Angelina, som var gift med bydelslederen Pedro. Han hjalp kvinnene både 

med å skrive brev og søknader, og han oppsøkte offentlige kontor og snakket blant annet 

med ordføreren. Fredesvinda hadde også nettverk i bydelene rundt, og hun fikk dermed 

god kontakt med andre lokalkomiteer. Spesielt allierte hun seg med Laura, lederen av 

komiteen i Villa Rosa, for å gå sammen og kreve svar fra sentralstyret. Selv om Paulina 

og de andre i sentralstyret hadde stor symbolsk makt, var de ikke totalt dominerende. 

Medlemmene på grasrota i Kvinnekomiteen ytet motstand, selv om den ikke var åpenlys 

og kollektiv. Individuelle handlinger, subtil ulydighet, mumlende kritiske røster og 

mobilisering av krefter, er i stand til å motsette seg andre krefter (Villarreal 1992). Dette 

gir oss et mer komplekst og dynamisk bilde av maktfeltet (Roseberry 1994). 
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Oppsummering 

Historien om Kvinnekomiteen i Nueva Llaqta viser prosesser påvirket av symbolsk makt 

og kjønnsdiskurser. Ønsket om å skape arbeid og dermed framgang både for sine hushold 

og for fellesskapet i bydelen, var drivkraften som fikk kvinnene til å sette i gang med 

organiseringen av lokalkomiteen og strikkeverkstedet. Siden initiativet kom fra 

regjeringshold var det imidlertid mye skepsis fra begynnelsen av. Store løfter som ikke 

oppfylles skaper mistillit, og fattige i Peru er vant til brutte løfter. Kvinnekomiteens 

utvikling gjorde dessverre ingenting for å motvirke denne tendensen. Tvert imot bidro 

den til å forsterke mistilliten og reprodusere bildet av den sosiale orden som et hierarki 

med de fattige og arbeidsløse på bunnen og de rike og politikerne på toppen. Dette 

hegemoniske bildet ble også reprodusert i relasjonen mellom sentralstyret og 

medlemmene på grasrota, der den sosiale grensen ble opprettholdt gjennom symbolsk 

makt. Forhandlingene på grensen ble gjort enklere via mellompersonen Yolanda, som 

manøvrerte på begge sider. Hun hadde kunnskap om hvordan det politiske systemet 

fungerte og hvordan man kunne utnytte det. Fredesvinda og resten av kvinnene i 

lokalkomiteen manøvrerte også i sine nettverk og benyttet ulike strategier for å oppnå 

støtte til sitt prosjekt. De forhandlet om kontroll og makt til å definere situasjonene både i 

forhold til sine menn og sentralstyret. Selv om dominansrelasjoner ble reprodusert 

gjennom handlingsmønstre, innebærer ikke dette en aksept av den sosiale orden som 

rettferdig. Agency og hegemoni opererer innen dynamiske maktfelt med kontinuerlige 

forhandlinger og små former for motstand.  
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7. Konklusjon 
 
Jeg skulle ønske at det blir bedre for alle, at det blir mer arbeid, at myndighetene hører på oss, det som vi 
har krevd lenge, først og fremst arbeid, for uten arbeid har man ingenting, hvordan skal man få nok 
[penger] til å spise og drikke… 
(Marisabel 27 år) 

 

Kvinnenes tanker om framtiden er ofte knyttet til mulighet for å få arbeid. No hay trabajo 

(det fins ikke arbeid) og salir adelante (å komme seg fram) er utsagn som stadig blir 

gjentatt av folk i alle aldere. Å ha arbeid er en forutsetning for å kunne komme seg fram i 

livet. De strukturelle hindringene er imidlertid mange for kvinnene i Nueva Llaqta. Som 

fattige, quechua-talende cholas, møter de diskriminering og stigmatisering fra 

storsamfunnet. De blir behandlet med paternalistiske holdninger, både i deres 

salgsaktiviteter og i deres deltakelse i grasrotorganisasjoner. Samtidig er kvinnene aktører 

som yter motstand. De kjemper en hard kamp for å bedre levekårene både for sine 

hushold og for bydelen som helhet. Gjennom deres individuelle og kollektive erfaringer 

utvikler de en kritisk bevissthet i forhold til makthaverne og den sosiale orden. De er på 

denne måten bærere av endringsprosesser. Kvinnene skaper endring gjennom sine 

handlinger, både i forhold til kjønnsroller, etniske kategorier og maktrelasjoner. 

Klasse, kjønn og etnisitet er strukturerende prinsipper som legger grunnlaget for 

sosial samhandling og differensiering. Disse prinsippene overlapper og påvirker 

hverandre gjensidig, og både identitet og interaksjon er derfor sammensatt og komplekst. 

Tilskrivelse av etnisk identitet følger sosial og økonomisk posisjon. Kvinnene i Nueva 

Llaqtas øvre del er mestizas campesinas, og befinner seg i en mellomposisjon mellom 

bønder og arbeiderklasse, indianer og mestis. Selv om kvinnene har rurale og indianske 

røtter, regnes de som mestizas fordi de bor i byen, snakker spansk og selger på markedet. 

Disse kvinnene representerer en utfordring til den etablerte sosiale orden. De er i en 

posisjon mellom det nasjonale storsamfunnet og de fattigste på landsbygda, og dette gjør 

dem bevisste på maktstrukturene basert på klasse og etnisitet. Denne mellomposisjonen 

gjør det også mulig for kvinnene å gjenskape tradisjonelle verdier knyttet til 

kjønnskonstruksjoner, samtidig som de omdefinerer dem i forhold til nye former for 

handling, som reising, salg og kollektiv organisering. 
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Kvinnenes handlinger påvirkes av ulike konstruksjoner av kjønn, men samtidig 

forhandler de om hva ulike kjønnsdiskurser innebærer. Kjønnsidentitet har både 

individuelle og kollektive dimensjoner. Det er ikke lett å forsvare engasjement utenfor 

hjemmet overfor ektemenn og barn så lenge framtidsutsiktene er usikre. Kvinnene i 

felleskjøkkenet og den lokale kvinnekomiteen føler seg sterkere når de står samlet, da får 

de tro på at de kan klare å skape noe nytt. Gjennom deltakelse i kollektiv handling, lærer 

de mye om samarbeid, ledelse og demokrati, noe som øker deres sosiale og kulturelle 

kapital. Samtidig finner de tilhørighet i et kvinnelig fellesskap der verdier som 

sjenerøsitet og samhold vektlegges. Kvinnene anser sin arbeidsinnsats som verdifull, 

enten det er i husholdet, i individuelle inntektsgenererende aktiviteter eller i kollektivt 

arbeid. Arbeid og organisering gir dem selvtillit og følelsen av å ha kontroll over 

hverdagen.  

Å komme seg fram handler om mer enn å dekke grunnleggende behov som bolig 

og mat. Kvinnene krever å bli respektert, både av sine menn og av myndighetene. De er 

nødt til å forholde seg til ulike sosiale grenser; til sine menn, til beboerne i nedre del, til 

byråkrater og til representanter for NGOer, regjeringspartier og staten. Her må de 

forhandle om respekt, makt og kontroll. Det dreier seg om symbolsk makt til å definere 

problemer og prosjekter, og kontroll over hva de skal gjøre og hvordan disponere sin tid. 

Disse prosessene kan ha politiske implikasjoner i den grad de fører til endringer i 

bevissthet, kritisk tenkning og politisk handling. 

Ulike interesser, kunnskapsfelt og livsverdener møtes i et komplekst maktfelt. I 

disse møtene er det noen personer som fungerer som mellomledd, som Margarita og 

Yolanda. De manøvrerte innenfor ulike livsverdener og hadde kunnskap om hva som 

lønte seg og hvordan man snakket på ulike arenaer. Margarita mislyktes i denne 

interface-konteksten og ble til slutt skviset ut. Hun identifiserte seg for mye med grasrota 

og klarte ikke å vise nok ydmykhet overfor staten til at hun kunne aksepteres i den 

posisjonen hun hadde. Maktforholdet mellom kvinnene på grasrota og i middelklassen 

baseres på klasse, utdanning, yrke og etnisk tilskrivelse. Meningsbærere som klær, mat 

og språk kan sees som ytre tegn på kvinnenes livsverdener, og gir signaler om 

handlingsmønstre.  

172 



Kvinnene på grasrota i Nueva Llaqta forhandler om makt på ulike arenaer. I 

husholdet forholder de seg til menn, og i felleskjøkkenet til staten. De blir utsatt for 

diskriminerende holdninger, stigmatiserende stereotypier og fordommer, i tillegg til 

hegemoniske diskurser om kjønn og makt. Kvinnene møter dette med ulike former for 

motstand. Gjennom kollektiv handling krever de respekt og autonomi. Idealet er samhold 

og bevisstheten om at ”vi fattige må stå sammen”. De lever i en virkelighet med 

fattigdom og arbeidsløshet, men møter dette med handlekraft, stahet og hardt arbeid, samt 

strategier i nettverk og gjensidig hjelp i et moralsk fellesskap. Kvinnene er ofre i den 

forstand at maktstrukturer begrenser deres valgmuligheter og handlingsrom, noe som 

hindrer dem i å komme seg fram i livet. Denne avmakten kroppsliggjøres i habitus og gir 

kvinnene en ydmyk framtoning, spesielt i forhold til offentlige instanser. Samtidig er de 

sterke og forsvarer seg dersom de blir angrepet; de forsvarer kontrollen over egne 

grenser. De undertrykte og maktesløse er som vi ser mer enn bare passive ofre; de er 

aktører som handler aktivt i verden og yter motstand. Derfor har ikke de med makt 

fullstendig kontroll, og hegemoniet er aldri totalt. 

Både i daglige handlingsmønstre og deltakelse i ritualer bekreftes likevel statens 

autoritet, noe som implisitt fører til legitimering og reproduksjon av maktforholdene. På 

samme måte bekreftes de utdannedes rett til å uttale seg i den offentlige diskursen, og 

politikernes eksistens legitimeres gjennom deltakelse i valg og søknader om støtte. Dette 

betyr imidlertid ikke at den sosiale orden oppfattes som rettferdig, og det finnes, som jeg 

har vist, en sterk mistillit mot politikere og andre autoritære personer. Kvinnene ser på 

statlig kontroll som urettferdig, men uunngåelig. På samme måte er voldelige menn et 

nødvendig onde man må lære å leve med. Resignasjon overfor det uunngåelige innebærer 

ikke aksept og legitimering av den sosiale orden. Kvinnenes tenkning er på mange måter 

sterkt kritisk både i forhold til ”de rike”, den intellektuelle eliten, regjeringens politikk, 

arbeidsgivere og menn generelt. I dette spenningsfeltet mellom tenkning og handling 

finnes det et komplekst samspill av impulser som påvirker og former kvinnenes 

oppfatning av den sosiale verden. Hegemoniske diskurser fra staten, kirken, skolen, 

media og politikere virker sammen med deres egne erfaringer og levde virkelighet i å 

forme en motsetningsfylt bevissthet om deres plass i verden. 
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Mange barn lærer å arbeide av sine foreldre, og på denne måten reproduseres 

klasse og kjønnsroller. Likevel er det stadig flere unge som fullfører videregående skole. 

Flere og flere kvinner ser med nye øyne på kjønnsroller og arbeidsdeling, og stadig flere 

fattige setter spørsmålstegn ved den sosiale hierarkiske orden. I kvinnenes kollektive 

kamp for overlevelse kan man se spirer til politisk handling og sosial endring. 

Mellom begrensninger og muligheter, mellom utsiktene til å forbli fattig eller å 

komme seg fram, ligger en kompleks virkelighet, der materielle, sosiale og symbolske 

prosesser påvirker menneskers liv. Disse prosessene er hele tiden i endring, noe som vil 

bli tydeligere med neste generasjon av kvinner i Nueva Llaqta. Framtiden vil vise 

hvordan det går med Olindas, Ignacias og de andre kvinnenes døtre når de stifter egne 

familier og forsøker å komme seg fram i livet. 
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Ordliste 
 
Forkortelser: quechua: (q), spansk: (sp), engelsk: (eng) 
 
Adobes (sp): ”murstein” laget av leire og strå, vanlig byggemateriale for fattige i Peru 
Ayni (q): utveksling av arbeidskraft i egalitære relasjoner 
Ayuda (sp): hjelp 
Apu (q): fjellånd 
A Trabajar (sp): Til arbeid. Navnet på sysselsettingsprogrammet til Toledos regjering. 
Det har to deler; Rural for landsbygda og Urbano for byene.  
Ayllu (q): storfamilie, landsby, fellesskap 
Campesino (sp): småbonde. Blir i Peru brukt om indianere på landsbygda, og er derfor 
ofte nærmest synonymt med indígena, (eng: peasants). 
Casa Hacienda (sp): Hovedhuset til det gamle storgodset som bydelen tilhørte fram til 
jordreformen i 1969. 
Chicha (sp): trad. alkoholholdig drikk i Andes, laget av kokt og gjæret mais (q: aqa). 
Cholo/a (sp): nedsettende begrep som spesielt henviser til indianere i byen. 
Chuño (q): frysetørket potet. 
Club de madres (sp): mødreklubb 
Comedor popular (sp): felleskjøkken 
Compadrazgo (sp): fiktivt, rituelt slektskap, relasjon mellom fadderne og foreldrene til et 
barn. De involverte kaller hverandre compadre og comadre. 
Comunidad (sp): indianersamfunn på den andinske landsbygda. Kalles enten comunidad 
campesina eller comunidad indígena, (eng. community). 
Criollo/a (sp): etterkommere av spanjoler i Latin Amerika. Peru: ”hvite” folk fra kysten. 
Cusqueños (sp): folk som er født i eller bor i Cusco 
Cuy (sp): marsvin (q: qowe) 
Faena (sp): dugnad 
Gamonal (sp): dominerende og voldelig jordeier med stor politisk og økonomisk makt i 
et lokalområdet. 
Gamonalismo (sp): Undertrykkelse og utbytting på landsbygda ved bruk av vold og 
maktmidler fra el gamonal. 
Hacienda (sp): storgods. 
Hacendado (sp): eieren av storgodset 
Huayno (q): tradisjonell folkemusikk og folkedans fra det andinske høylandet. 
Indígena (sp): urbefolkning 
Indigenismo (sp): ideologi fra første halvdel av 1900-tallet som glorifiserte de 
prekolombinske kulturene, spesielt inkaene. Tilhengerne (indigenistas) var først og 
fremst intellektuelle fra Cusco. 
Indio/a (sp): indianerer. Har negative konnotasjoner og brukes ofte som et skjellsord. 
Ingeniero (sp): ingeniør 
Liklla (q): bæreteppe 
Limeños (sp): betegnelse på folk som er født i eller bor i Lima 
Machismo (sp): mannsjåvinisme  
Mestizo/a (sp): mestis, eg. etterkommere av spanjoler og innfødte. 
Mink’a (q): form for arbeidslag 
NGO (eng): Non Governmental Organization, ikke-statlig organisasjon, (sp: ONG). 
Nueva Llaqta: ”ny landsby”. Nueva (sp): ny. Llaqta (q): landsby eller by 
Obras (sp): bygningsverk, for eksempel veier, trapper, innlegging av strøm, vann etc 
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Pacha Mama (q): Moder Jord 
Peru Posible (sp): Mulighetenes Peru. Toledos parti, som kom i regjering i 2001. 
Programa Vaso de Leche (sp): Melkeglassprogrammet 
Pueblo joven (sp): ”Ung landsby”, nybyggerbydeler i utkanten av byene. 
PRONAA (sp): Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Nasjonalt program for 
ernæringshjelp. Statlig institusjon som gir matvarer til felleskjøkkener i Peru. 
Runa (q): menneske 
Salir adelante (sp): å komme seg fram i livet 
Serrano/a (sp): person fra la sierra 
Sierra (sp): høyfjellet, Andesregionen i Peru 
Sol (sp): peruansk valuta. 1 sol = mellom 2 og 2,5 norske kroner (i 2001-2002) 
Taller (sp):verksted 
Tawantinsuyo (q): Inkariket 
Wailaka (q): udugelig kvinne 
Watya (q): poteter bakt i jordovn 
Quechua (sp): innfødt språk i Andes (q: runasimi = menneskenes språk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

176 



Litteratur 
 
Allen, C. 1988: The hold life has. Coca and cultural identity in an Andean 
community. Washington: Smithsonian Institution Press. 
 
Appadurai, A. 1986:”Introduction: commodities and the politics of value” i A. Appadurai 
(red.): The social life of things. Commodities in cultural perspective. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Arce, A. og Long, N. 1992:”The dynamics of knowledge. Interfaces between bureaucrats 
and peasants”, i N. Long og A. Long (red.): Battlefield of Knowledge. The Interlocking of 
Theory and Practice in Social Research and Development. London: Routledge. 
 
Archetti, E. 1997: Guinea-Pigs. Food, symbol and Conflict of Knowledge in Ecuador. 
Oxford: Berg. 
 
Avila, J. 2000:”Los dilemmas del desarollo: Antropología y promoción en el Perú.” i C. 
I. Degregori (red.): No hay país más diverso. Compendio de Antropología peruana. 
Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
 
Barrig, M. 1994:”The Difficult Equilibrium Between Bread and Roses: Women’s 
Organization and Democracy in Peru” i J. S. Jaquette (red.): The Women’s Movement in 
Latin America – Participation and Democracy. Boulder: Westview Press. 
 
Bloch, M. 1992:”What goes without saying. The conceptualization of Zafimaniry 
society“, i A. Kuper (red.): Conceptualizing Society. London: Routledge. 
 
Blondet, C. og Montero, C. 1995: Hoy: Menú Popular. Comedores en Lima. Lima: 
IEP/UNICEF. 
 
Bourdieu, P. 1977: Outline of at Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
 
Bourdieu, P. 1991: Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press. 
 
Bourdieu, P. 1995: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo: Pax  
Forlag. 
 
Bourdieu, P. 2000: Den maskuline dominans. Oslo: Pax Forlag. 
 
Bourgios, P. 1995: In search of Respect. Selling Crack in El Barrio. Cambridge 
University Press. 
 
Bunster, X. og Chaney, E. M. 1989: Sellers and Servants. Working Women in Lima, 
Peru. Massachusetts: Bergin & Garvey Publishers. 
 
Calderón, F., Piscitelli, A. og Reyna, J. L. 1992:”Social Movements: Actors, Theories, 
Expectations” i A. Escobar og S. E. Alvarez (red.): The Making of Social Movements in 
Latin America. Colorado: Westview Press. 

177 



 
Chinchilla, N. S. 1992:”Marxism, Feminism, and the Struggle for Democracy” i A. 
Escobar og S. E. Alvarez (red.): The Making of Social Movements in Latin America. 
Colorado: Westview Press. 
 
Collier, D. 1978: Barriadas y élites: de Odría a Velasco. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos 
 
Contreras, C. og Cueto, M. 2000: Historia del Perú Contemporáneo. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos. 
 
Degregori, C. I. 1994:”Dimensión cultural de la experiencia migratoria” i Páginas, Vol. 
19, No. 130. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones. 
 
de la Cadena, M. 2000: Indigenous Mestizos – The Politics of Race and Culture in Cuzco, 
Peru, 1919-1991 Durham NC: Duke University Press 
 
Delaney, C. 1988:“Participant Observation: The Razor`s Edge“ i Dialectical 
Anthropology, no. 13. 
 
Denzin, N. 1989:”Strategies of Multiple Triangulation“ i The Research Act. A Theoretical 
Introduction to Sociological Methods. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. 
 
Douglas, M. 1975:”Deciphering a Meal” i Implicit Meanings. Essays in anthropology. 
London: Routledge & Kegan Paul. 
 
Eidheim, H. 1969:”When Ethnic Identity is a Social Stigma” i F. Barth (red): Ethnic 
Groups and Boundaries. Oslo: Universitetsforlaget.  
 
Engelstad, F. 1998:“Forskningsetikk“ i F. Engelstad et al. (red.): Samfunn og vitenskap: 
samfunnsfagenes fremvekst, oppgaver og arbeidsmåter. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 
 
Escobar, A. og Alvarez, S. E. 1992:”Introduction: Theory and Protest in Latin America 
Today” i A. Escobar og S. E. Alvarez (red.): The Making of Social Movements in Latin 
America. Colorado: Westview Press. 
 
Escobar, A. 1992:”Culture, Economics, and Politics in Latin American Social 
Movements Theory and Research” i A. Escobar og S. E. Alvarez (red.): The Making of 
Social Movements in Latin America. Colorado: Westview Press. 
 
Fortes, M. 1958:”Introduction” i Goody, Jack (red.): The Developmental Cycle in 
Domestic Groups. London: Cambridge University Press 
 
Garavito, C. 1995:”Desempleo y bajos ingresos: El Mercado Laboral Peruano” i 
Portocarrero, G. og Valcarcel, M. (red.): El Peru frente al siglo XXI, Lima:  
 
Geertz, C. 1973: The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. 
 
Glavanis, K. R. G. 1984:”Aspects of Non-Capitalist Social Relations in Rural Egypt: the 
Small Peasant Household in an Egyptian Delta Village” i Long, N. (red.): Family and 

178 



Work in Rural Societies. Perspectives on non-wage labour. London: Tavistock 
Publications. 
 
Gledhill, J. 1994: Power and its disguises: Anthropological Perspectives on Politics. 
London: Pluto Press. 
 
Goody, J. 1972:”The Evolution of the family” i P. Laslett (red.): Household and family in 
past time. London: Cambridge University Press. 
 
Goffman, E. 1959: The presentation of self in everyday life. Garden City, N.Y.: 
Doubleday. 
 
Gose, P. 1994: Deathly Waters and Hungry Mountains. Agrarian Ritual and Class 
Formation in an Andean Town. Toronto: University of Toronto Press. 
 
Hansen, T. B. og Stepputat, F. 2001:”Introduction: States of imagination” i T. B. Hansen 
og F. Stepputat (red.): States of imagination – Ethnographic explorations of the 
postcolonial state. Durham, N.C.: Duke University Press.  
 
Harris, O. 1983:”Latin American Women – An Overview” i O. Harris (red.): Latin 
American Women, Report no. 57. London: Minority Rights Group. 
 
Harris, O. 1985:”Complementaridad y conflicto. Una visión andina del hombre y la 
mujer” i Allpanchis, vol. XXI, no. 25. Cusco: Instituto de Pastoral Andina. 
 
Hart, K. 1973:”Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana” i  
Journal of Modern African Studies 11 (1): 61-89. 
 
Hays-Mitchell, M. 2002:”Resisting austerity: a gendered perspective on neo-liberal 
restructuring in Peru.” i Gender and Development. Vol. 10, No. 3. 
 
Isbell, B. J. 1978:”Private and Public Reciprocity” i To Defend Ourselves. Ecology and 
Ritual in an Andean Village. Texas: University of Texas Press. 
 
Jelin, E. 1987:”Introducción” i E. Jelin (red.): Ciudanía e identidad: Las mujeres en los 
movimientos sociales latino-americanos. Geneve: UNRISD. 
 
Jelin, E. 1991: Family, household and gender relations in Latin America. London: Kegan 
Paul International. 
 
Kaarhus, R. 1988: Organiserende Prinsipper i Tid og Rom. Historie, språk og kultur hos 
Quechua-indianere. Oslo: Department of Social Anthropology, University of Oslo. 
 
Kuon, E. A. 1992:”El Cuzco de los Años Veinte” i H. Tomoeda og J. A. Flores O. (red.): 
El Qosqo. Antropologia de la ciudad. Cusco. 
 
Leach, E. 1970: Political systems of Highland Burma: a study of Kachin Social structure. 
London: Athlone Press. 
 

179 



Lind, A. C. 1992:”Power, Gender, and Development: Popular Women’s Organizations 
and the Politics of Needs in Ecuador” i A. Escobar og S. E. Alvarez (red.): The Making of 
Social Movements in Latin America. Colorado: Westview Press. 
 
Lobo, S. 1982: A house of my own. Social organization in the squatter  
settlements of Lima, Peru. Tucson, Arizona: University of Arizona Press. 
 
Lomnitz, L. A. 1977: Networks and Marginality. Life in a Mexican Shantytown. New 
York: Academic Press. 
 
Long, N. 1989a:”Conclusion: Theoretical reflections on actor, structure and interface” i 
N. Long (red.): Encounters at the interface: a perspective on social discontinuities in 
rural development. Wageningen: Agricultural University. 
 
Long, N. 1989b:”Appendix. Notes on research methodology: Mexican project.” i N. 
Long (red.): Encounters at the interface: a perspective on social discontinuities in rural 
development. Wageningen: Agricultural University. 
 
Long, N. 1992a:“Introduction” i N. Long og A. Long (red.): Battlefield of Knowledge. 
The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development. London: 
Routledge. 
 
Long, Norman, 1992b: “From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-
oriented sociology of development” i N. Long og A. Long (red.): Battlefield of 
Knowledge. The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and 
Development. London: Routledge. 
 
Mariátegui, J. C. 2001 [1928]: Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. 
Lima: Empresa Editora Amauta. 
 
Marx, K. 1954 [1852]: The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Moskva: Foreign 
Languages Publishing House. 
 
Matos, J. M. 1957:”Participación de los pobladores en la solución de sus necesidades.” i 
Las barriadas de Lima. Lima. 
 
Mauss, M. 1995 [1923-24]: Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. 
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 
 
Mayer, E. 2002: The Articulated Peasant. Household Economics in the Andes. Boulder 
Colorado: Westview Press. 
 
Melhuus, M. 1996:”Power, Value and the Ambigous Meanings of Gender” i M. Melhuus 
og K. A. Stølen: Machos, Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin 
American Gender Imagery. London: Verso. 
 
Mintz, S. W. 1978/79:”Time, Sugar and Sweetness” i Marxist Perspectives 2 (4): 56-73. 
 
Moore, H. L. 1988: Feminism and Anthropology. Cambridge: Polity Press. 
 

180 



Moore, H. L. 1994: A passion for difference: essays in anthropology and gender. 
Cambridge: Polity Press. 
 
Ortner, S. B. 1984:”Theory in anthropology since the Sixties.” i Comparative studies in 
society and history 26 (1): 126-165. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Ortner, S. B. 1999:”Thick resistance: Death and the Cultural Construction of Agency in 
Himalayan Mountaineering” i S. B. Ortner (red.): The Fate of “Culture”: Geertz and 
Beyond. Berkely, California: University of California Press.  
 
Paerregaard, K. 1997: Linking separate worlds: Urban migrants and rural lives in Peru. 
Oxford: Berg. 
 
Pitt-Rivers, J. A. 1971: The People of the Sierra (Second edition). Chicago: The 
University of Chicago Press. 
 
Powdermaker, H. 1966: Stranger and Friend: the way of an anthropologist. New York: 
Norton.  
 
Ramos, M. A. P. 1996: Diagnostico Sociodemografico de la Region Inka. Cusco: 
Consejo Regional de Población og Centro de Estudios Regionales Andinos ”Bartolomé 
de Las Casas. 
 
Rénique, J. L. 1991: Los sueños de la sierra. Lima: CEPES. 
 
Rosaldo, M. Z. 1974:”Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview” i M. Z. 
Rosaldo and L. Lamphere (red.): Woman, culture, and society. Stanford: Stanford 
University Press. 
 
Roseberry, W. 1994:”Hegemony and the Language of Contention” i G. M. Joseph og D. 
Nugent (red.): Everyday forms of state formation. Revolution and the Negotiation of Rule 
in Modern Mexico. Durham: Duke University Press. 
 
Sahlins, M. 1972:”On the Sociology of Primitive Exchange” i Stone Age Economy. 
Chicago: Aldine Atherton. 
 
Sallnow, M. J. 1989:”Precious metals in the Andean moral economy” i Parry, J. og 
Bloch, M. (red.): Money and the morality of exchange. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Sandoval, P. 2000:”Los rostros cambiantes de la ciudad: cultura urbana y antropología en 
el Peru.” i C. I. Degregori (red.): No hay país más diverso. Compendio de Antropología 
peruana. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
 
Seligmann, L.  J. 1998:“Estar entre las cholas como comerciantes” i Revista Andina, no. 
2, año 16. 
 
Scott, J. C. 1976: The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and subsistence in 
Southeast Asia. New Haven: Yale University Press. 
 

181 



Scott, J. C. 1985: Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance.  New 
Haven: Yale University Press. 
 
Skar, H. O. 1982: The warm valley people. Duality and land reform among the Quechua 
Indians of highland Peru. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
Skar, S. L. 1984:”Interhousehold Co-operation in Peru’s Southern Andes: A Case of 
Multiple Sibling-Group Marriage” i N. Long (red.): Family and Work in Rural Societies. 
Perspectives on non-wage labour. London: Tavistock Publications. 
 
Skar, S. L. 1994: Lives Together – Worlds Apart. Quechua Colonization in Jungle and 
City. Oslo: Scandinavian University Press.  
 
Stenning, D. J. 1958:”Household Viability among the Pastoral Fulani” i J. Goody (red.): 
The Developmental Cycle in Domestic Groups. London: Cambridge University Press. 
 
Tamayo, J. H. 1992: Historia General del Qosqo. Una historia regional desde el período 
lítico hasta el año 2000. Tomo 3. Cusco: Municipalidad de Qosqo. 
 
Toren, C. 1989:”Drinking cash: the purification of money through ceremonial exchange 
in Fiji” i J. Parry og M. Bloch (red.): Money and the morality of exchange. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Trouillot, M. 2001:”The Anthropology of the State in the Age of Globalization.” i 
Current Anthropology 42 (1): 125-138. The University of Chicago Press. 
 
Turner, V. 1967:”Ritual Symbolism, Morality, and Social Structure among the Ndembu” 
i The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca, N.Y.: Cornell Universtiy 
Press. 
 
van den Berghe, P. L. og Primov, G. P. 1977: Inequality in the Peruvian Andes: Class 
and Ethnicity in Cuzco. Columbia: University of Missouri Press. 
 
Villarreal, M. 1992:”The poverty of practice. Power, gender and intervention from an 
actor-oriented perspective” i N. Long og A. Long (red.): Battlefield of Knowledge. The 
Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development. London: 
Routledge. 
 
Villarreal, M. 1996:”Power and Self-Identity: The Beekeepers of Ayuquila” i M. 
Melhuus og K. A. Stølen: Machos, Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin 
American Gender Imagery. London: Verso. 
 
Wadel, C. 1991:”Feltarbeid som runddans mellom teori, metode og data” i Feltarbeid i 
egen kultur: en innføring i kvalitativt orientert samfunnsforskning. Flekkefjord: SEEK. 
 
Weismantel, M. J. 1988: Food, Gender, and Poverty in the Ecuadorian Andes. Illinois: 
Waveland Press.  
 
Weismantel, M. J. 2001: Cholas and Pishtacos. Stories of race and sex in the Andes. 
Chicago: The University of Chicago Press.  

182 



 
Wolf, E. og Hansen, E. C. 1972: The Human Condition in Latin America. New York: 
Oxford University Press.  
 
Wolf, E. 1990:”Distinguished Lecture: Facing Power – Old Insights, New Questions.” 
American Anthropologist, Vol. 92. 
 
Yanagisako, S. J. og Collier, J. F. 1987:”Toward a Unified Analysis of Gender and 
Kinship” i J. F. Collier og S. J. Yanagisako (red.): Gender and kinship: essays toward a 
unified analysis. Stanford: Stanford University Press. 
 
 

Andre kilder 
 
Statistikker 
 
INEI: ”Nasjonalt Institutt for Statistikk og Informasjon” (Instituto Nacional de 
Estadísticas e Información): 
INEI 1993: Censo demográfico. Departamento de Cusco. 
INEI 2000: Metodologías Estadísticas, año 1-Nr. 4, februar 2000, Centro de 
Documentacion del INEI 
INEI 2001: Encuesta Nacional de Hogares IVtrimestre, 1997-2001 
INEI 2004: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050 
 
Aviser 
 
La Republica: 05.06.2001; 02.03.2002; 15.03.2002; 23.06.2002; 14.05.2004 
La Republica: 14.06.2004; tall fra La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 
og La Organización Internacional del Trabajo. 
 
Nettsteder 
 
Den peruanske staten: www.peru.gob.pe 
PRONAA: www.pronaa.gob.pe 
INEI: www.inei.gob.pe 
La Republica: www.larepublica.com.pe 

 

 

 

 

 

 

183 


	 
	 
	 
	1. Innledning 
	 
	Tema og problemstilling 
	Teoretiske rammeverk 
	Struktur og agency – makt og motstand 
	Kjønn som konstruksjon, diskurs og maskulin dominans 
	Møtet mellom struktur og aktør: Interface som analytisk tilnærming 

	Feltarbeidet: Deltakende observasjon som kvalitativ metode 
	Forskningsmetoder 
	Involvering og tillitt 
	Etiske betraktninger 

	 Oppgavens struktur: presentasjon av kapitlene 
	 
	 2. Nueva Llaqta – En pueblo joven i Cusco 
	Klasse, etnisitet og kjønn i Peru 
	Fra Qosqo i Tawantinsuyo til Cusco i republikken Peru 
	Pueblos jóvenes: Utvikling med statlig og folkelig deltakelse 
	”Her er vi alle fattige”: Bydelen Nueva Llaqta 
	Grunnlegging, oppbygging og organisering 
	Oppe og nede – samhold og splittelse 

	 Oppsummering 

	 
	  
	3. Arbeid, hushold og kjønn 
	Innledning 
	”Vi kvinner arbeider hardt” : Organisering av hushold 
	”Det fins ikke arbeid” : Å klare seg i uformell sektor 
	”Myndighetene er rå” : Stigma, usikkerhet og ambivalens 

	”Jeg er kvinne, jeg strikker” : Arbeid og kjønn 
	”Jeg lider” : Konflikt, dominans og lidelse 
	Crecencia er en person som alle mener lider mye. Hun er 24 år og har tre døtre på 7, 4 og 1 år. Hun leier et rom av Lucrecia, hvor hun bor sammen med mannen og barna. Mannen er arbeidsløs og fraværende i lange perioder av gangen. Han pleier å stikke av, og da må Crecencia forsørge familien alene. Det var mannen som tok henne med til byen for noen år siden, etter at de hadde giftet seg i hjembygda. Crecencia har minimalt med skolegang, hun snakker ikke så bra spansk og har aldri hatt noen faste jobber. Mannen hennes har heller ingen skolegang, og vil ikke gi Crecencia lov til å gå på kveldsskole. I følge naboer og venner er han slem og utnytter henne, og alle som kjenner henne er enige om at hun lider mye (es bien sufrida). Selv sier hun at han pleier å stikke fra familien og overlate alt til henne. Han hjelper aldri til med klesvask og lignende. Hvis han tjener penger, drikker han opp det meste. En gang gikk hun til et kontor for kvinner i nød, fordi mannen hadde slått henne. Hun tror også at han har ei annen dame på si. I begynnelsen pleide hun å gråte mye, men nå var hun blitt vant til det, sa hun. Andre folk sa at hun var dum som holdt ut med denne mannen og at hun burde nekte ham å komme tilbake neste gang han stakk av. Men i den siste tiden pleide han å ha med penger når han kom hjem etter et lengre fravær, og det syntes hun var greit. En dag fortalte hun meg at nå hadde mannen hennes igjen dratt sin vei med ei annen dame. Han hadde tatt med seg klær og teppe og latt henne være igjen med barna. Jeg spurte om det var bra eller dårlig. Hun sa på quechua allinmi, at det var bra, ”fordi han gjør meg sint”. Jeg spurte om hun ville ta ham imot når han kom tilbake, og hun sa at han har vel med penger til døtrene. Etter fem dager var han tilbake. Crecencia sa selv at hun led, men at hun holdt ut på grunn av døtrene: ”Jeg er lidende. Men jeg arbeider med hva som helst for å forsørge mine døtre, du har sett det señorita, hvordan jeg gjør alt mulig.” 


	Oppsummering 

	 
	 4. Resiprositet og sosiale nettverk 
	Innledning 
	Resiprositet i Andes: Symmetri og asymmetri 
	”I dag lager jeg mat og i morgen lager du mat” : Resiprositet i likeverdige relasjoner 
	”Vi inviterte ingeniøren fra Pronaa på marsvinmiddag” : Resiprositet i asymmetriske relasjoner 
	 ”Vi er alle i familie her i bydelen” : Sosiale nettverk og symbolsk kapital 
	”Her er alle like og alle spiser samme mat” : Mat, mening og moral  
	 Oppsummering 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 5. Kvinners organisering og kollektive handling: El comedor popular 
	Innledning  
	Sosiale bevegelser og staten 
	Kvinners kollektive handling 

	Opprinnelsen til institusjonen el comedor popular  
	PRONAA: Staten som forsørger? 
	”Vi må stå samlet” : Organisering på grasrota 
	Oppstart og organisering 
	Valg: Nye kvinner blir ledere 

	Stat versus grasrot: Hverdagens forhandlinger om autoritet og kontroll 
	”Vi må sette oss i respekt” : Politisk handling - makt og motstand  
	El comedor popular – en strategi for et bedre liv? 
	Oppsummering 

	  
	6. Maktens reproduksjon: Hegemoni, forhandling og motstand 
	Innledning: El Comité Cívico Femenino Eliane Karp  
	Ulike livsverdener: Klær og språk som symbolske uttrykk for grenser 
	Den nye regjeringens kvinnekomité: Mer arbeid eller bare politikk? 
	”Jeg håper dette blir virkeliggjort” : Nye løfter og muligheter 
	”Her blir ingenting gitt som gave” : Organiseringen på grasrota 
	Sentralstyret: Symbolsk makt og kjønnsdiskurs 
	Minibedrift eller familie? Kjønnsdiskurser i konflikt 
	”Vi venter alle på arbeid” : Konflikter innad 
	”De holder ikke sine løfter” : Brutte løfter og mistillit 
	”Presidenten sitter høyt der oppe og glemmer oss” : Hegemoni og ideologisk motstand 
	Oppsummering 

	 
	 7. Konklusjon 
	 Ordliste 
	 
	 
	Litteratur 
	 
	 
	Andre kilder 


