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Sammendrag 

Avhandlingen er basert på et feltarbeid utført i byen Oaxaca sør i Mexico, våren 2007. 

Temaet er ungdom fra urfolksgruppen Triqui og deres identitetsskapende prosess i en 

kontekst preget av marginalisering og kritiske røster på den ene siden og en tendens til 

essensialisering av urfolk og deres rettigheter på den andre siden.  

Mexico er et spesielt interessant land i denne sammenheng fordi det har en historie 

med aggressiv mestisifisering fra statens side siden tidlig på 1900-tallet (de la Cadena, 

2000:321). Mestisifiseringen ble brukt som en nasjonsbyggingsprosess, og gikk ut på å 

”sivilisere” urbefokningen gjennom utdanning og implementering av europeiske 

verdier på bekostning av de tradisjonelle. 

Mitt argument i denne avhandlingen er at urbane unge med urbefokningsbakgrunn i 

dag fortsatt er preget av denne mestisifiseringstankegangen, og at de i tillegg har 

internalisert denne ideen og gjort den til sin egen. Samtidig har de unge et emosjonelt 

bånd, og en stolthet over sin bakgrunn som gjør at de bevisst eller ubevisst viderefører 

visse deler av sine forfedres tradisjoner i sin hverdag i byen. I bunn av dette argumentet 

ligger et teoretisk perspektiv på identitetskontruksjon som en konstruktivistisk 

kontinuerlig prosess i de unges liv (Leerssen 2006). En prosess som er påvirket av de 

forskjellige meningsuniversene de er del av. De unge har et handlingsrom som gir dem 

muligheten til aktivt å forme sin egen identitet, men dette handlingsrommet er også 

begrenset av eksterne faktorer som de unge ikke kan kontrollere. 
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Forord 

”Andelen av studenter som dropper ut av høyere utdanning er dobbelt så høy blant barn av ikke-

akademiske foreldre enn blant barn fra akademiske hjem”. Dette forskningsresultatet ble 

presentert av foreleser Arne Strand under en av mine første forelesninger på Chateu 

Neuf i 2002, mitt første møte med Blindern og med høyere utdanning. Arne Strand gav 

meg med dette et valg: bli en av statistikkens røde tall, eller bli unntaket. 

Det er derfor med stor stolthet og glede jeg i dag sitter med et ferdig produkt foran 

meg. Det har vært en lang og vanskelig prosess, men samtidig lærerik og 

identitetsformende. En prosess jeg absolutt ikke ville vært foruten.  

Jeg vil også derfor først og fremst takke foreleser i examen philosophicum, Arne 

Strand, for å i 2002 ha fremmet en provokasjon som bidro til at jeg i dag har fullført et 

fem år langt studium.  Takk også til min veileder Esben Leifsen, for at du gav meg 

troen tilbake på at dette var mulig, og for oppmuntrende og kritiske kommentarer. 

Takk Eugenia, min heltinne, for gjennomlesning og slakt da jeg trengte det som mest, 

og til Laila for gode kommentarer. Takk César, for uvurderlig støtte og teknisk support. 

Tusen takk til verdens snilleste mor og far for å ha en urokkelig tro på at jeg kan klare 

alt, og til min superhelt-bror som alltid er der. Takk til Knut, som har holdt ut med en 

gneldrete samboer, og fortsatt stilt opp med varm buljong.  

Til slutt, takk til alle gode medstudenter, både i fjerde og ellers, for samvær, diskusjoner 

og støtte. Spesiell takk til Thomas for hans selvsagte, men geniale råd, ”ikke tenk så 

mye, bare gjør jobben”.  

 

Oslo, 10.november 2008 

Mona Aaslie 
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1. Innledning 

Vinteren 2006 var jeg i Oaxaca, Mexico for å jobbe som frivillig ved en amerikansk 

NGO i byen. Jeg visste lite om Mexico og dets folk før jeg reiste, og jeg ble sjokkert 

over de økonomiske og sosiale ulikhetene som møtte meg i byen. Oaxaca er en 

internasjonal by, i den forstand at tusenvis av turister strømmer dit hvert år. For å nyte 

late dager i solen, for å oppleve de over 3000 år gamle ruinene fra den da rådende 

folkegruppen Zapotecenes hovedstad, for å nyte tradisjonell, internasjonalt beryktet 

oaxaquensk mat, og for å kjøpe fargerik tradisjonell håndverk. Mexico er et mangfoldig 

land. Det omfatter femtiseks ulike etniske grupper, med tilhørende over femti ulike 

språk, eller dialectos, som mexicanerne selv kaller det. Delstaten Oaxaca har seksten ulike 

folkegrupper, men på tross av dette er det bare én av disse gruppene som skiller seg 

tydelig ut i Oaxaca by. Dette er urfolksgruppen Triqui. Med sine huipiles, som er fotside, 

fargerike drakter, skiller triquikvinnene seg lett ut i det oaxaquenske gatebildet hvis de 

vil. Mange av disse kvinnene selger tradisjonelle klær på markedene, eller går i 

turistområdene, hovedgaten eller torget og selger sjal. På tross av Oaxacas rykte som en 

av delstatene i Mexico med størst mangfold med tanke på folkegrupper, ser man ikke 

mange folk i gatene av Oaxaca by med synlige identitetsmarkører som hårpryd eller 

folkedrakter. De eneste er triquiene. Men triquiene er ikke populære i storsamfunnet 

Oaxaca. Jeg ble under mitt opphold i Oaxaca i 2006 interessert i hvorfor triquiene som 

gruppe er så upopulære blant mestiser og andre mexicanere i Oaxaca, og hvordan de 

selv oppfatter sin egen situasjon. Jeg bestemte meg derfor for å reise tilbake til Oaxaca 

for å utføre mitt feltarbeid der, og skrive om dette temaet i min mastergradsavhandling. 

Hvordan oppleves det å være ung med urfolksbakgrunn i en moderne by i Mexico i 

dag? Avhandlingen omhandler unge med urfolksbakgrunn fra gruppen Triqui, som bor 

i byen Oaxaca i Mexico, og jeg vil i det følgende svare på problemstillingen: hvordan 

konstruerer unge med urfolksbakgrunn, som bor i en moderne by i Mexico i dag, sin 

identitet? Hva er det som bidrar til formingen av de unges identitet? Jeg vil analysere 

dette både på et strukturelt nivå, ved å gå inn på historiske og akademiske prosesser 

tilknyttet urfolk i Mexico, og på et individuelt nivå, ved å se på ikke-triquis forhold til 
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urfolk i Oaxaca. Videre er det relevant å analysere familieforhold og andre personlige 

forhold i livene til mine unge triqui-informanter, og jeg vil også undersøke hva det er 

de unge i denne gruppen er opptatt av i sin hverdag og i forhold til egen fremtid. Mine 

informanter er barn av migranter fra bygd til by, og jeg kaller dem andregenerasjons 

migranter. De er alle av urfolksgruppen Triqui, en gruppe som opprinnelig tilhører 

områder nord i delstaten Oaxaca. Det foregår en stor grad av utflytting fra landsbyene 

nord i delstaten på grunn av politiske uroligheter i området, og mange av triquiene 

flytter inn til byen. Fokus i denne avhandlingen er på de unge som enten er født i byen 

av triqui-foreldre, eller som har flyttet dit med sine foreldre som små barn. I denne 

avhandlingen argumenterer jeg også for at mestisifisering er noe som fortsatt foregår i 

Mexico, men på en annen måte enn tidligere. Mestisifisering er ikke lenger et offisielt 

nasjonsbyggingsprosjekt, men kommer allikevel til uttrykk på mange måter, og på ulike 

nivåer i samfunnet. Jeg skal gjennom Peter Wades (2005) teori drøfte hvordan og i 

hvilken grad mestisifisering, som har blitt en internalisert idé i samfunnet, videreføres 

gjennom både mestisene og triquienes ideer og handlinger, og hvordan dette igjen har 

konsekvenser for de unge triquienes identitetskonstruksjon. 

Temaet i denne avhandlingen er svært aktuelt i dagens globaliserte verden. Ungdommer 

i hele verden vokser opp med to eller flere kulturelle bakgrunner å forholde seg til, og 

det er viktig å forstå hva disse ungdommene forholder seg til i sin hverdag, og hvordan 

dette påvirker deres identitet. Det er derfor jeg har valgt å ta for meg dette lille utvalget 

av ungdommer, for å lære om deres hverdag og syn på egen identitet. Jeg sier ikke med 

dette at alle verdens unge med flerkulturell bakgrunn har de samme forutsetningene for 

samhandling og lik oppfattelse av egen situasjon, jeg tar opp dette temaet i et større 

perspektiv for å fremheve aktualiteten og viktigheten av en slik studie. Det har vært en 

økende tendens til studier av ungdom siden midten av 90-tallet (Davis 1999, Kronick 

1997, Spencer 1990, Weis & Fine 1998, Wise & Fine 2000), og det har blitt klart at 

ungdom i dagens samfunn ofte er utsatt for mange ulike sosialiserende krefter, ofte av 

ulik og motstridende karakter. Hva disse kreftene består av, og bakgrunnen for disse 

har derimot vært lite studert, i likhet med hvordan ungdommen selv tolker og 

internaliserer denne påvirkningen (Olthoff, 2005:1). Det er nettopp disse temaene jeg 

tar opp i denne avhandlingen. Jeg har snakket med de unge informantene mine om 
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temaer som venner, tradisjoner og familie, og sett på hvordan deres komplekse 

hverdag, det vil si som både tradisjonell triqui og som ung urban mexicaner, påvirker 

deres identitet Jeg sier at ungdommene har en ‟kompleks identitet‟, men med dette 

uttrykket forsøker jeg ikke å plassere disse ungdommene ”mellom to kulturer”. Mine 

informanter lever i sin hverdag med momenter fra to ulike meningsuniverser, men det 

er ikke dermed sagt at de lever mellom disse to. Ungdommene skaper sin egen identitet 

i den naturlige prosessen det er for dem å trekke ut de momentene i de to ulike 

meningsuniversene som føles naturlig for ungdommene å leve etter. Således lever de 

ikke mellom to ulike kulturelle meningsunivers, men de har skapt sitt eget komplekse 

meningsunivers, gjennom å trekke momenter fra de ulike universene de er omgitt av i 

sin hverdag.  

Teoretiske Perspektiver 

På bakgrunn av at ulike faktorer påvirker de unge triquiene i sin identitetskonstruksjon, 

har jeg delt denne avhandlingen inn i en analyse på tre ulike nivåer. Den store nasjonale 

konteksten, den nærere lokale konteksten og den helt nære familiære konteksten. I 

bunn av disse nivåene ligger det en teoretisk ramme som kan beskrives gjennom tre 

ulike perspektiver. Mestisifisering, identitet og kjønn. Jeg skal i det følgende beskrive 

hvordan disse begrepene er brukt i denne avhandlingen, og hvorfor de er viktige. De 

tre perspektivene er felles påvirkende, og jeg vil videre i avhandlingen veksle mellom å 

analysere min empiri gjennom de ulike perspektivene.  

Mestisifisering – en binær prosess 

Mestizaje (kalt mestisifisering fra nå) er et begrep som ofte dukker opp i antropologiske og 

andre tekster om Latin-Amerika (Alonso 2004, Beck & Mijeski 2000, Wade 1993, Martinez-

Echazabál 1998). Martinez-Echazabál beskriver hvordan mestisifiseing, som er en aktiv 

blandingsprosess mellom ulike raser eller ulike kulturer, opplevdes som en positiv prosess for 

intellektuelle i mange latin-amerikanske land (1998:33). Mexico er i denne sammenheng 

spesielt interessant, på grunn av at mestisifisering igjennom det 20. århundre, og særlig i første 

halvdel, ble sett på som en fruktbar prosess for å bygge opp nasjonen, og for staten for å skape 

seg en autonom kultur. Urfolket i Mexico ble på 30-tallet sett på som et hinder for 
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moderniseringsprosessen, og det ble derfor vurdert som en nødvendighet å modernisere disses 

levesett for at landet som en helhet skulle utvikle seg økonomisk og sosialt. Ved hjelp av blant 

annet antropologiske studier av urfolket, startet staten Mexico et mestisifiseringsprosjekt med 

fokus på utdanning, som hadde som mål å integrere urfolket inn i mestiskulturen, fordi deres 

levemåter ble sett på som primitive og uhensiktsmessige for landets ønske om økonomisk 

fremgang (de la Cadena 2000).  

Tidlige studier av forholdet mellom urfolk og mestiser i Mexico (Colby & van den Berghe, 

1961) gjorde den feilen at de reifiserte de to gruppenes kultur, og skrev om det som to ulike 

rom som man kunne bevege seg mellom. Som en person med urfolksbakgrunn kunne man 

bevege seg inn i mestisrommet ved å flytte til byen, ta seg betalt arbeid og gå med såkalte 

vestlige klær. Det var således ikke nødvendig å ha mestisblod i årene for å bli ansett som 

mestis. Det ble ansett som en sosial gruppe, ikke biologisk. Men hadde man gått fra urfolk til 

mestis, hadde man gått ut av det ene rommet, og inn i det andre. Det var utenkelig i disse 

studiene at en person med urfolksbakgrunn som hadde arbeidet seg opp til en mestisstatus 

kunne ha beholdt noen av sine tradisjonelle kulturtrekk. Ideen var at den tidligere etnisiteten 

ville forsvinne ved integrasjon i mestissamfunnet (Wade, 1997:46). Mestisifiseringsideen har 

blitt beskrevet som en inkluderende ekslusjonsideologi (Stutzman 1981). Det vil si en ideologi 

som streber etter inkludering, ved å proklamere at alle kan være mestiser, men som av akkurat 

samme grunn er en ekskluderende ideologi fordi den innebærer at medlemmene må følge et 

felles nasjonalt mål, som igjen innebærer at de må utslette sin eventuelle tidligere etniske 

bakgrunn for å være et fullverdig medlem av mestisnasjonen (Stutzman 1981:80).  

Etter at marxismen gjorde sitt inntog og reformerte den antropologiske tankegang (Wade, 

1993) har antropologien fått et ganske annet syn på mestisifiseringsprosessen. Det legges nå 

vekt på at mestisifisering ikke er en blanding av to sosialt likestilte raser, men at det finnes en 

klar maktfordelig mellom de to (Martinez-Echazabál, 1998:37).  Dette kan belyses ved hjelp av 

Peter Wades mestisifiseringsmodell (Wade, 1993). Wade forespeiler oss en trekant, hvor den 

hvite rase befinner seg i det øverste hjørnet som representerer høystatus, mens den indianske 

og den svarte rase befinner seg i de to nederste hjørnene som representerer lavstatus (Wade, 

1993:20)1. Således beskriver han et klart hierarki, hvor bevegelse oppover, altså mot den hvite 

                                              
1Denne teksten av Peter Wade er basert på studier i Colombia, og han skriver om det dialektiske forholdet mellom den hvite 
befolkningen, den latinamerikanske urfolk en og den svarte befolkningen. En stigemodell vil passe bedre på Mexico, hvor de 
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rase, vil være det mest verdifulle. Peter Wade kritiserer i sin artikkel Rethinking Mestizaje 

(2005) ideen om mestisifisering som en inkluderende eksluderingsideologi. Han beskriver 

mestisifisering som noe som foregår på ulike nivåer i et samfunn. På den ene siden, som det 

har blitt fremstilt som i tidligere nevnte akademiske tekster, er mestisifisering en ideologi, en 

idé på systemnivå, med mål som inkludering og et homogent samfunn. Mestisifisering på 

denne måten påvirker urfolkets tankegang normativt. Hvem burde jeg være? Hvem burde 

mine venner være? Samtidig er mestisifisering en levd erfaring, som også påvirker urfolkets syn 

på egen historie og tradisjon, og denne er noen ganger, som jeg argumenterer for i det 

følgende, motstridende med den ideologiske diskursen.  

Wade argumenterer for at mestisifisering ikke er et fenomen som utelukkende kan sees på som 

et offentlig nasjonsbyggingsprosjekt. Mestisifisering er også en prosess som foregår på 

familienivå, og internt i enkeltindivider. Individene selv bringer mestisifiseringsideen videre 

gjennom sine handlinger. Som Wade argumenterer i sin artikkel, skal jeg vise at mestisifisering 

er komplekst, og ikke kun noe som foregår på et ideologisk, statlig nivå. Mestisifisering er noe 

som både foregår gjennom samhandling mellom medlemmer av urfolket selv og mellom 

urfolket og storsamfunnet rundt dem (Wade 2005: 241). Dette argumentet kan belyses ved 

hjelp av Tony Mitchells beskrivelse av statsdannelse som en binær prosess (1999:89). På den 

ene siden setter Mitchell individene og deres handlinger, og på den andre siden en konstant 

struktur utenom individene som gir et rammeverk for individenes liv. Denne teorien kan 

overføres til videreføringen av mesisifiseringsideen i Mexico. Historien er rammeverket rundt 

individene, men det er gjennom individenes handlinger vi kan forstå hvordan mestisifiseringen 

videreføres. Tenkt på denne måten ser vi også at individene har et handlingsrom, og til en viss 

grad selv kan velge hvilke deler av mestisifiseringsprosessen de vil gjennomgå. Dette gjelder 

spesielt for mine unge informanter i Oaxaca, og det er dette handlingsrommet jeg skal 

analysere i denne avhandlingen. Det er i dette handlingsrommet de unge triquiene konstruerer 

sin identitet ved, bevisst eller ubevisst, å velge ut komponenter fra de ulike miljøene de er i. 

                                                                                                                                          
hvite befinner seg øverst, og urfolken nederst, men hvor det i likhet med Wades trekantmodell ligger størst prestisje i å klatre 
oppover. 
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Identitet – muligheter og begrensninger 

På samme måte som mestisifiseringsprosessen er kompleks er også de unges 

identitetskonstruksjon en kompleks prosess. Gjennom Fredrik Barths (1969) fokus på etnisitet 

kom ideen om etnisitet som et sosialt konstruert fenomen frem i antropologien, og fokuset 

gikk fra etniske grupper innad til grensene mellom ulike grupper. Etnisk identitet ble ikke 

lenger sett på som noe som kunne forsvinne ved modernisering av et samfunn, men som noe 

situasjonelt og fleksibelt. I marxistisk ånd var 70 og 80-tallets antropologiske studier mer 

opptatt av politisk, økonomisk og klassemessig herredømme mellom etniske grupper enn 

livsverdener innad i dem. Utover på 80- og 90-tallet ble det også satt fokus på det 

problematiske ved identitet som et reifisert begrep i antropologien. På samme måte som den 

barthianske tradisjonen forkastet tanken på etniske grupper som reifiserte enheter, ble nå også 

ideen om identitet som en ting forkastet (Wade, 1997:80). Etnisitet ble nå studert gjennom et 

postmodernistisk filter, og fokus på relativisme og Saids (1979) orientalismekritikk av 

antropologien, gjorde at identitet nå ble oppfattet som noe som ble konstruert gjennom 

komplekse relasjonelle prosesser, og noe som var i konstant endring hos hver enkelt person 

(Wade, 1997:81).  Identitet var ikke lenger en ting i hvert enkelt individ, men en prosess som 

styrtes av hvert enkelt individs relasjoner til sin omverden. Dette er gjenkjennelig hos mine 

informanter i Oaxaca. Disse ungdommene er i en prosess, hvor konstruksjon av identitet 

pågår kontinuerlig. De konstruerer sin identitet i samspill med familie og med venner som har 

tilknytning til ulike sosiale og etniske grupper i samfunnet. Det er tydelig at å plassere 

ungdommen i en kategori, og å betrakte deres identitet som triqui eller som mestis, eller som 

midt mellom de to, blir å reifisere deres identitet og gi et feilaktig bilde av virkeligheten til 

ungdommene. Deres identitetskonstruksjon er en kompleks prosess, som skjer delvis bevisst 

og delvis ubevisst. Noen deler av sin identitet velger ungdommene bevisst å spille ut, mens 

andre sider blir dannet ubevisst, og noen ganger står de ulike sidene i motsetning til hverandre. 

Den identitetsskapende prosessen blir spesielt kompleks for mine unge informanter, som 

vokser opp i en urban setting hvor deres etniske bakgrunn er fra en sosialt marginalisert 

gruppe. Disse unge har flere komponenter å forholde seg til enn for eksempel unge triquier 

som vokser opp i landsbyene.  

Migrasjonen fra landsbyene har foregått siden sytti og åttitallet, noe som gjør dagens triqui-

ungdom i byen til den første generasjonen triqui som blir voksne i byen. På denne måten kan 
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man si at triquiungdommene i Oaxaca representerer en ny sosial kategori, som skiller seg både 

fra de unge triquiene i landsbyene og de unge mestisene som bor i byen. Studier som for 

eksempel Rapport & Dawson (1998) viser til at migrasjon har gjort at mennesker ikke lenger 

kan sees på som enhetlige sosiale kategorier som står i kontrast til hverandre. Mennesker 

forflytter seg over geografiske og sosiale skillelinjer, og dette har gjort at visse begreper i 

samfunnsforskningen har måttet legges under lupen og revurderes. Identitet er et av disse 

begrepene. Det har som jeg har vist vært gjennom mange skifter i betydning gjennom ulike 

epoker i antropologien. Fra å være et konstant, kategorisk gitt begrep, blir identitet i dag 

oppfattet som et resultat av en historisk prosess, og dette skiftet gjør begrepet identitet til et 

typisk barn av postmodernismen. Betydningen av ordet har i de siste tretti årene gått fra å ha 

en essensialistisk betydning, ‟en kontinuitet i personligheten‟, til å ha en mer konstruktivistisk 

betydning, ‟et resultat av en historisk prosess‟ (Leerssen,2006:43). Istedenfor at identitet er noe 

som er gitt og konstant, er det noe individer selv konstruerer og rekonstruerer. Det har gått fra 

å være et objektivt noe til å være et subjektivt noe. På denne måten kan det ikke sies at 

ungdommene i Oaxaca har en ‟triquihet‟ i seg som gjør at de kan beskrives likt. ‟Triquihet‟ er 

noe subjektivt, og ungdommene konstruerer og rekonstruerer sin identitet rundt dette, men 

også rundt andre faktorer i sine liv, og de gjør det alle på ulike måter. Ulike faktorer spiller 

ulikt inn i forskjellige ungdommers identitetskonstruksjon. Samtidig som ungdommene lever i 

triquifamilier, som i større eller mindre grad lever etter tradisjonelle triquikodekser, er disse 

også påvirket av en hverdag med sosial omgang med mestiser, personer fra andre landsbyer, 

og utlendinger. De unge er i en prosess der de konstruerer sin egen identitet basert på de ulike 

kulturelle meningsunivers de er del av, i et samfunn hvor det fortsatt i dag foregår 

mestisifisering på flere nivåer (Wade 2005). Rapport og Dawson poengterer nettopp dette i 

introduksjonen til sin bok Migrants of Identity, hvor de beskriver hvordan den tradisjonelle 

antropologien manglet bevisstheten om bevegelse både i tid og rom, som en viktig faktor som 

må tas hensyn til i analysen av identitet (Rapport&Dawson, 1998:4). 

Kjønn – et klasseavhengig anliggende 

Kjønn er ikke hovedtema eller fokus for denne studien, men i analysen av 

triquiungdommens forhold til familie, seksualitet og reproduksjon blir det nødvendig å 

trekke inn dette perspektivet. Kvinnens situasjon og forholdet mellom kjønn er et 

yndet tema for latinamerika-antropologer, og det er skrevet mye litteratur om temaer 
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som machismo og marianismo (Guttman 1996, Navarro 2002, Melhuus 1992). Marit 

Melhuus og Kristi Anne Stølen skriver i sin introduksjon til boken Machos, Mistresses, 

Madonnas om forholdet mellom kjønn og makt. De beskriver hvordan 

kjønnsforskningen i Latin-Amerika startet for alvor etter FN‟s kvinnekonferanse som 

ble holdt i Mexico i 1975 (Melhuus og Stølen, 1996:6), og som skapte et fokus på kjønn 

som et analytisk perspektiv på makt. Dette fokuset etterfulgte og beriket det 

marxistiske fokuset på klasse som eneste maktfaktor.  Målet for den tidlige 

kvinneforskningen fra Latin-Amerika var å synliggjøre kvinnen som deltaker i 

produktive og reproduktive aktiviteter, og fokuset på kjønn som et perspektiv på 

ulikhet kom i bakgrunnen. Melhuus og Stølen (1996) fremhever et viktig poeng i 

kjønnsforskning fra Latin-Amerika, nemlig økonomiske og politiske betingelser for 

forholdet mellom kjønnene. De beskriver hvordan forholdet mellom kjønn er 

klasseavhengig, og at kulturelle faktorer må implementeres i kjønnsanalyser. Dette er 

relevant for min empiri, da det er et tydelig skille mellom mestissamfunnet og 

triquisamfunnet når det gjelder forhold mellom kjønn og makt. Bakgrunnen min for å 

bruke et kjønnsperspektiv i forhold til mitt tema er ønsket om å belyse kompleksiteten i 

spesielt et empirisk eksempel fra mitt feltarbeid i Oaxaca.  Min analyse støtter Melhuus 

og Stølen (1996:14) når jeg beskriver triquikvinnen som noe annet enn den typiske 

svake kvinne som er underlegen den sterke dominante mann. Triquiene legger stor vekt 

på betalt arbeid, og det er stort sett kvinnene som arbeider og tjener penger til 

husholdet. Triquikvinnene er sterke, selvdrevne kvinner, som på tross av sin 

underlegenhet til mannen, i praksis er den som styrer familien. I motsetning til 

mestiskvinnene beskrevet av Marit Melhuus i Power, Value and Ambigous Meanings of 

Gender (1996:242), trenger ikke triquikvinnene legge skjul på at de jobber, og er 

økonomiske hovedforsørgere.  Melhuus beskriver en familiekonstruksjon hvor mannen 

nødvendigvis må være økonomisk forsørger, for ikke å miste anseligheten. Kvinner 

som bidrar økonomisk til husholdet, skriver Melhuus, strekker seg langt for å skjule 

dette for sin mann, for ikke å ydmyke han offentlig (1996:242). Dette skiller seg veldig 

fra mine observasjoner blant triqui i Oaxaca, hvor kvinnene er aktive arbeidstakere. 

Triquifamiliene har salgsboder i fellesskap, men det er kvinnene som jobber og styrer 

salget. Jeg skal ikke foreta en analyse av kjønnsroller i arbeidsmarkedet, men kun sette 

det som en ramme for å beskrive hvordan triquijentene er knyttet til sin triquibakgrunn 
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gjennom arbeid, og ofte følger arbeidstradisjonene til sine familier på tross av 

påvirkning i andre retninger fra mestissamfunnet i Oaxaca. Et empirisk eksempel og 

nærmere analyse av dette følger i kapittel fem. 

Informantene 

De unge triquiene jeg har vært i kontakt med er alle innskrevet i et NGO-program som 

gir økonomisk støtte til utdanning. Jeg har ikke hatt kontakt med triquier utenfor dette 

programmet, og kommer derfor ikke til å fokusere på disse, eller gjøre en 

sammenligning av triquier i og utenfor programmet. De unge jeg har vært i kontakt 

med er alle i utdanning, og slik sett i nærmere kontakt med mestisosamfunnet i Oaxaca 

enn de unge som ikke studerer. På denne måten er disse unge mer relevante 

informanter enn de unge som i mindre grad er påvirket og samhandler med 

mestisostorsamfunnet i Oaxaca. Hovedfokus i avhandingen ligger på de unge triquiene, 

og det er derfor lite fokus på foreldregenerasjonen. Foreldrene til mine unge 

informanter er migranter, er også påvirket av mestisifiseringsdiskursen i Oaxaca, og 

leder et annerledes liv i byen enn de gjorde i landsbyen. Jeg tar derimot utgangspunkt i 

at triquiungdommene i Oaxaca lar mestisifiseringsideen og de andre nevnte 

påvirkningsfaktorene i deres liv ta større del i sin identitetskontruksjon enn sine 

foreldre gjør, da de er i en mer psykisk sårbar periode i forhold til eget selvbilde. 

Foreldregenerasjonen til de unge informantene er født og oppvokst i landsbyene, og 

har derfor levd, og lever mer etter tradisjonelle triquikodekser2. Mødrene har blitt giftet 

bort tidlig av sine familier, fått mange barn og levd et liv stort sett kontrollert av sin 

mann.  

Jeg er opptatt av å få frem de unges egne stemmer og hvordan de selv opplever sin situasjon. 

Denne avhandlingen er derfor hovedsakelig basert på samtaler med mine informanter, med 

tidsvise innslag av observasjonsdata og noe intervjudata. Jeg legger vekt på informantenes egne 

historier og fortellinger om egne liv. I den grad det er mulig har jeg villet unngå å 

overanalysere handling og samhandling som mine informanter ikke har uttrykt noen mening 

                                              
2 Jeg sier ikke med dette at foreldregenerasjonen har et mindre konstruktivistisk forhold til egen identitetskonstruksjon, men at 
de er mindre påvirket av den pågående mestisifiseringen.  
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med ovenfor meg. Analysen fokuserer stort sett på motstridene meninger i mine informanters 

uttalelser. Samtidig som informantene uttrykker eksplisitte meninger som svar på spørsmål og 

i en uformelle samtaler, uttrykker de også ubevisst motstridende meninger gjennom andre 

uttalelser. Det har blitt ytret skepsis om samtaledata som hovedfokus (Thagaard, 2003), hvor 

det betviles i hvilken grad uttalelser fra informanter som snakker om et gitt tema kan tillegges 

troverdighet. Dette fordi informantene kan tenkes å gi antropologen de svar hun vil ha, eller 

de svar som informanten føler er de riktige svarene eller meningene om det gitte temaet. Til en 

viss grad var jeg enig i dette da jeg startet mitt feltarbeid. Jeg følte at mine informanter til tider 

forsøkte å ”normalisere” sin egen hverdag når de snakket om den til meg, da jeg hadde 

forventninger om et mer komplekst forhold til egen identitet og situasjon som ikke ble 

innfridd i samtalene med informantene. I ettertid ser jeg at dette bunner i en slags orientalistisk 

idé jeg hadde, om at mine informanter var radikalt annerledes enn meg. Jeg ventet lenge på 

den dagen da jeg skulle ”komme under huden” på informantene mine, og oppdage kjernen i 

deres annerledeshet. Den dagen lot selvfølgelig vente på seg, og jeg måtte tilslutt innse at den 

ikke kom til å komme heller. Mine unge informanter er ungdommer som ser sin egen 

tilværelse som normalen. De har derfor ingen grunn til å prøve å ”pynte” på sin virkelighet i 

sine samtaler med meg. Om informantene har valgt å fremstille sin virkelighet på denne 

måten, vil det si at det er deres opplevelse av sin virkelighet, og slik de oppfatter sin egen 

situasjon. Jeg tror ikke informantene har forvridd virkeligheten for å tilpasse den til en 

forventning som de følte jeg hadde. For hvis dette hadde blitt gjort hadde jeg fått helt andre 

data, som hadde passet mer til de urealistiske forventningene jeg satt med i begynnelsen av 

feltarbeidet. Informantenes virkelighet vil bli presentert slik som de selv fremstilte den. Min 

analyse går deretter på de motstridende meninger som mine informanter har uttrykt ubevisst, 

og som kan si oss noe om den komplekse, identitetsskapende prosessen de er i. I denne 

avhandlingen deler jeg for enkelthets skyld inn i to ulike grupper. Mestissamfunnet, som er 

folk med blandet kulturell bakgrunn på den ene siden, og urfolket, som er folk med geografisk 

tilknytning til landsbyer hvor den kulturelle blandingen ikke har vært fremtredende på den 

andre siden. Det er når jeg skal beskrive ungdommene som er oppvokst i byen, med kulturell 

og sosial tilknytning til urfolkssamfunnet og sosial tilknytning til mestissamfunnet, at essensen 

i etnisitetsproblematikken kommer frem. Min observasjon er at det ikke lar seg gjøre å plassere 

disse ungdommene i entydige kategorier, ungdommene identifiserer seg ikke som enten 
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mestiser eller urfolk. ”Jeg er mexicaner, jeg er oaxaqueño, og jeg er mixteco”. Det finnes ingen enten-

eller.  

Jeg deler i denne avhandlingen samfunnet i Oaxaca grovt i to, hvor jeg gjør et skille mellom 

triqui og storsamfunnet. Når det i det følgende referes til ‟storsamfunnet‟, vises det til ikke-

triqui/mestiser i Oaxaca og det jeg gjennom disse tolket som den rådende oppfatningen om 

triqui. Mestisinformantene varierer fra arbeiderklasse til medlemmer av den rikere 

middelklassen, fra gateselgere til medlemmer av delstatsregjeringen i Oaxaca. Begrepene ‟de 

unge informantene‟ og ‟informantene‟ refererer til de unge triquiene som er oppvokst i byen. 

Jeg ble kjent med et stort antall unge informanter, og analysen i avhandlingen er basert på 

samtaler med mange av disse. Jeg har allikevel valgt å sette mest lys på et utvalg empiriske 

eksempler som jeg mener beskriver situasjonen til de unge triquiene i Oaxaca godt. 

Informantmassen gav meg muligheten til å samle data fra unge triquier med ulik alder og i 

ulike livssituasjoner, og å se likheter og forskjeller. Hovedinformantene mine blant de unge var 

en 23 år gammel jente, en 18 år gammel gutt og en 15 år gammel jente, som er de tre jeg ble 

best kjent med og samhandlet mest med utenfor ‟CEI‟. Utenom den private omgangen disse 

tre hovedinformantene fortsatte jeg også feltarbeidet på senteret, hvor jeg snakket med og 

observerte en større gruppe ungdommer på daglig basis. 

Avhandlingens struktur 

Avhandlingen er inndelt i fem kapitler. Etter metodediskusjonen vil jeg i kapittel to 

beskrive den nasjonale og regionale konteksten, og på denne måten drøfte 

urfolkssituasjonen i landet på strukturelt nivå. Dette vil gi innblikk i hvordan 

storsamfunnet Mexico har opplevd samhandling med landets urfolk, og hvordan staten 

har vært med på å forme urfolkets situasjon i dag, noe som er en viktig dimensjon for å 

forstå hvordan mine informanter, oppfatter sin egen situasjon og skaper sin identitet i 

dag. I kapittel tre vil jeg drøfte urfolkets stilling i storsamfunnet på individuelt nivå ved 

å analysere ulike ikke-triqui-informanters utsagn om triquiene i Oaxaca.  

I del to drøfter jeg ulike dimensjoner ved de unge triquienes selvforståelse. Kapittel fem 

fokuserer på ungdommenes forhold til venner og kapittel seks omhandler 
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ungdommenes forhold til egne familier og triquispråket, og hvordan dette er viktige 

påvirkningsfaktorer i de unges identitetskonstruksjon.  

Arena for feltarbeidet - Centro de Esperanza Infantil 

‟Centro de Esperanza Infantil‟ (‟CEI‟ fra nå) er den amerikanske organisasjonen 

‟Oaxaca Streetchildren Grassroots‟ mexicanske søsterorganisasjon, og ble opprettet i 

1995. ‟Oaxaca Streetchildren Grassroots‟ startet i 1985 med at en amerikansk kvinne 

traff en åtte år gammel gutt som solgte tyggegummi på gaten i Oaxaca. Da hun spurte 

gutten og fikk høre at har ikke gikk på skole, bestemte hun seg for å hjelpe. Kvinnen 

ble en god bekjent av guttens familie, og med disse startet ‟Oaxaca Streetchildren 

Grassroots‟. Denne lille gutten var triqui, og ‟CEI‟ var lenge ”triquienes organisasjon". 

Organisasjonen har som mål å minske fattigdom gjennom utdanning. Barn som blir tatt 

opp i programmet får en sponsor, ofte fra andre land enn Mexico, stort sett USA, og 

denne sponsoren betaler en årlig sum, som skal dekke familiens utgifter for å holde 

barnet i utdanning. I dag er over 500 barn i programmet, og også ikke-triqui barn, men 

hovedparten av familiene som er sterkest knyttet til organisasjonen er triqui. 

Organisasjonen har studenter i alderen fire til tjuefem år i programmet. 

Det var ved denne organisasjonens senter i Oaxaca jeg gjorde mitt feltarbeid. Senteret 

befinner seg i et kontor midt i sentrum av byen, er åpent fra mandag til lørdag fra ni til 

fire, og inneholder kontor, en barnehage, og en spisesal hvor alle barn som er i 

programmet kan komme og spise et måltid hver dag. Det kan sies at de ansatte ved 

senteret i dag er delt inn i to grupper. De som jobber ”på gulvet”, og de som jobber på 

kontorene. Det er et tydelig sosioøkonomisk skille, hvor de som jobber på gulvet er 

lavere stilt, økonomisk og sosialt, mens de som jobber i kontorene er av en høyere 

middelklasse. Dette inkluderer to triquier, Marible og Paulina, som jobber ”på gulvet” 

og fire mestiser som innehar kontorstillingene. Den første man møter på senteret er 

Maribel, en triquikvinne som jobber som resepsjonist ved senteret. Hun ser eldre ut 

enn sine 25 år, med håret satt opp i en stram hestehale, og et kjedet uttrykk i ansiktet. 

Maribel er datter av Paulina, som er neste kvinne man møter på senteret. Paulina jobber 

som kokke på kjøkkenet, og har jobbet der i seks år, like lenge som hun har snakket 
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spansk. Før dette snakket hun bare det lokale språket triqui, på tross av at hun kunne 

forstå noe spansk. Dette sier noe om den manglende kontakten mellom triquier og 

mestiser i Oaxaca. På tross av at Paulina har bodd i byen i over tjue år, har hun ikke 

snakket spansk i mer enn seks av årene.  

Paulina står på sin lille krakk for å rekke opp til å røre i den store gryten som 

inneholder dagens måltid, som skal serveres til de 60 – 80 barna som kommer innom 

og spiser ved senteret hver dag. Gryten inneholder kanskje caldo de res som er en typisk 

mexicansk rett, bestående av kokt oksekjøtt, poteter og grønnsaker blandet i en suppe. 

Denne retten er for triquiene en festrett, som lages ved spesielle begivenheter som 

bryllup eller julefeiring, men her på senteret er caldo de res en hverdagsrett.  Kjøkkenet er 

ikke spesielt stort for å være et kjøkken som serverer mat til så mange personer hver 

dag. Men her har Paulina alt hun trenger. Kokeplatene gjør ting lettere sier hun, det er 

ikke en luksus hun har hjemme. Av og til har Paulina hjelp av én, kanskje to frivillige 

utlendinger på kjøkkenet. Er hun heldig er de frivillige flittige, og forstår spansk, men 

noen ganger er ikke Paulina fornøyd. De frivillige forstår ikke hennes spansk, og de vil 

bare ta seg pauser hele tiden. Ellers har Paulina normalt også hjelp av andre 

triquikvinner som er tilknyttet senteret. Kvinnene hjelper til fordi de selv har barn i 

sentrets sponsorprogram, og de må jobbe to dager i året per barn på senteret. Paulina 

går selv aldri i sin huipil, den tradisjonelle drakten, på jobb. Den er varm og upraktisk å 

jobbe i sier hun. De andre triquikvinnene som er innom senteret, særlig de eldre, bruker 

vanligvis sin huipil til daglig. Dette er en vevd kjole, bestående av et langt stykke stoff, 

med et hull til hodet, som er sydd sammen på sidene. Stoffet er rødt med fargerike 

mønstre og bånd og kjolen rekker vanligvis kvinnen ned til midten av leggen, og under 

har de fargerike skjørt. Kvinnene hjelper Paulina med matlaging, oppvask og servering 

av mat til barna. 

De resterende fire arbeiderne ved senteret jobber som henholdsvis direktør, 

direktørassistent, sosialarbeider, og regnskapsfører. Direktøren på senteret er en 

mestismann på førtitre som er utdannet psykolog. Denne stillingen har blitt skiftet ut 

flere ganger, og dagens direktør er den fjerde som har sittet i stillingen. Den første 

direktøren som satt i „CEI‟ var kokka Paulinas bror. Han fikk denne jobben som 

attenåring, og satt i tre år, til han reiste til nord i Mexico for å jobbe. Direktørstillingen 
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var ikke på den tiden høyere betalt enn kokkestillingen eller resepsjoniststillingen. I 

nord kunne Paulinas bror tjene mer som servitør.  I dag er direktørstillingen ved 

senteret høyere betalt, og senteret har en helt annen organisering, delt inn i 

lavklassestillinger og høyklassestilinger. Sosialarbeiderens kontor er det rommet som 

daglig er mest frekventert ved senteret. Utenfor kontoret er det et datarom, og her 

sitter mødre, barn og familier i kø for å snakke med sosialarbeideren om ulike saker. 

Det kan være alt fra å melde barnet sitt på programmets venteliste til å snakke om 

vanskelige situasjoner som vold og misbruk og å hente gaver fra rundhåndete 

sponsorer. Sosialarbeideren er en kvinne på førtitre med stort rødt hår, som snakker 

bestemt men vennlig til alle rundt seg, fra rengjøreren til direktøren. Hun høster enorm 

respekt fra alle brukerne av senteret, og hilser mange med et stort smil og en klem. 

Dette på tross av at hun i det private rom har uttrykt spesielt negative meninger om 

triquiene som en gruppe.  

Denne organisasjonen var et godt utgangspunkt for mitt feltarbeid, da jeg her kunne 

delta som frivillig på kjøkkenet, og dermed bli kjent med triquikvinnen som jobbet der, 

og gjennom henne bli kjent med andre triquier. Matlaging er en egenskap som 

verdsettes høyt hos triquikvinnene, og gjennom å jobbe hardt på kjøkkenet, og vise 

beundring for deres kokkekunster, ble jeg godt mottatt av disse. Senteret var også en 

god mulighet for meg å bli kjent med de unge triquiene som er i programmet, og også 

for å observere samhandling mellom alt fra unge og gamle triquier, triquier og mestiser, 

og også å observere og høre mestiser seg imellom uttrykke sine meninger om triquiene 

som en gruppe.  

Pelto og Pelto (1978) åpner sin bok ”Anthropological Research” med å gi en 

beskrivelse av essensen i forskningsmetodologi. De sier at det handler om å søke svar 

til spørsmålet om hvordan en kan finne sann og nyttig informasjon om et spesifikt 

fenomensfelt i vårt univers. De poengterer også hva som er spesielt for antropologisk 

forskningsmetodologi, og påpeker at samfunnsforskning skiller seg fra andre typer 

forskning, som for eksempel biologi, ved at den ikke har statiske forskningsobjekter 

som kan legges under en lupe og studeres (Pelto og Pelto,1978:1). Antropologiens 

forskningsobjekter er foranderlige, subjektive mennesker, og det kreves en annen 

innfallsvinkel for å studere disse. Kvalitative forskningsmetoder kan kanskje vurderes 
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som enklere å gjennomføre enn kvantitative. Det er mindre teknikk å sette seg inn i, og 

det kreves ikke utregninger og statistiske kunnskaper for å utvinne data fra 

feltarbeidene. På den annen side er kvalitative metoder, og spesielt de brukt av 

antropologien, mer komplekse og krever andre egenskaper av forskeren enn 

kvantitative metoder gjør. En antropolog i felten må gi mer av seg selv personlig, og 

det kreves en stor grad av personlig engasjement og egnethet. En metode som i så stor 

grad krever informantenes komplette tillit, for å få god og pålitelig informasjon, krever 

mer enn kunnskaper man kan lese seg til i en bok. Jeg, som kanskje de fleste nye 

feltarbeidere, fikk en aha-opplevelse da jeg kom i felten, og jeg forstod at dette er noe 

som må erfares for å læres. Hvordan komme i kontakt med mennesker? Hvordan få 

mennesker til å prate om de temaene man er interessert i? Hvordan motivere seg selv til 

å være sammen med visse informanter som er interessante for problemstillingen, på 

tross av lav motivasjon på grunn av dårlig personlig kjemi? Jeg opplevde det 

antropologiske feltarbeidet som en stor utfordring for objektiviteten og 

profesjonaliteten som jeg hadde lest meg opp på, og forberedt meg på å utøve, i 

månedene før jeg reiste. 
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Metode 

Pelto og Pelto lister i sin introduksjon opp de tre viktigste kildene for innsamling av 

antropologisk data: 1. direkte observasjon av menneskelig væren, 2. å høre på og notere 

seg innholdet av menneskelig tale og 3. å undersøke produkter av menneskelig væren – 

som funnet i arkiver, museum, og bibliotek (Pelto og Pelto, 1978:1).  Disse tre 

punktene er kjernen i kvalitativ forskning, og min datainnsamling er utført ved hjelp av 

de to første, med hovedvekten på det andre punktet.  Samtaledata ble en viktig kilde 

for meg.  

Deltakende observasjon 

Kjøkkenet viste seg som nevnt å være et naturlig møtepunkt mellom ulike aktører ved senteret, 

og et godt utgangspunkt for meg i min forskning. Jeg fant etter hvert ut at rollen min på 

kjøkkenet, og senteret som arena ikke bare var et godt utgangspunkt, men også et blivende 

sted for å samle inn data om triquienes forhold til storsamfunnet Oaxaca. Jeg kom til senteret 

klokken ni hver dag fra mandag til lørdag, og hjalp til med å forberede dagens måltid til barna. 

De første ukene ble det mye jobbing i stillhet, og min mistanke om triquiene som et innesluttet 

folk ble for en stund bekreftet. Jeg er ikke av den utadvendte og pågående typen, så det tok 

meg et par uker før jeg kunne begynne å snakke med kokka om annet enn ”hvor skal jeg sette 

denne?” og ”trenger dette mer sukker?”. Jeg ser i ettertid at dette antagelig var en fordel for 

meg. Jeg tror kokka var skeptisk til meg i begynnelsen, men ettersom hun så at jeg jobbet i 

stillhet, og ikke var for pågående, vant jeg etter hvert hennes tillit, og vi ble gode venner.  

”Once you know, from hanging out, exactly what you want to know more about, 

and once people trust you not to betray their confidence, you‟ll be surprised at 

the direct questions you can ask” (Bernard, 2006:347). 

Det var en tilfredsstillende følelse da jeg etter et par måneder kunne stille personlige spørsmål, 

og få utdypende svar. Paulina fortalte etter hvert om sin egen bakgrunn, familiehistorie og 

opplevelser i byen. En av de siste ukene jeg jobbet i kjøkkenet med henne fortalte hun meg 

også ting som hun ikke snakket om til andre, og som var ”mellom meg og henne”. Hun var 

også villig til å lære meg triqui, som er deres lokale dialekt, noe som hun la vekt på at ikke var 
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noe hun gjorde med hvem som helst. Dette viser at feltarbeid mest av alt handler om å bli 

kjent med mennesker, og å skape personlige relasjoner, og dette tar tid. 

Kjøkkenet var arena for samhandling mellom voksne og barn ved utlevering at mat, og 

mellom voksne triquier i kjøkkenet. Det kom ofte andre kvinner, mødre til barn i programmet, 

for å utføre sin obligatoriske kjøkkentjeneste ved senteret. Kvinnene som kom var ofte 

skeptiske til meg i begynnelsen, men når de så min gode tone med kokka, ble jeg som oftest 

godtatt. Det var også en fordel for meg at jeg kunne noen ord og setninger på triqui, for dette 

imponerte kvinnene, og de synes det var moro at jeg var så interessert i å lære. Kokka ble på 

denne måten min portvakt, og inngangen til den voksne delen av triquisamfunnet. Kjøkkenet 

var også et møtepunkt for triquier og mesitser ved senteret. Mesitser som jobbet ved senteret, 

som sosialarbeideren og direktørassistenten, kom ofte innom kjøkkenet for å gi beskjeder, 

snakke med kokka, få seg en taquito eller levere varer. Det var interessant for meg å se 

samhandling mellom mestisene og kokka på kjøkkenet, og så senere høre hvordan de snakket 

om den samme personen, og triquier generelt, når kokka ikke var til stede.  

Gjennom senteret ble jeg godt kjent med flere triquier, som jeg etter hvert begynte å treffe 

etter ”jobb”. De første månedene var jeg litt forvirret i forhold til fokus, og jeg prøvde å treffe 

så mange som mulig, uavhengig av alder. Flere av triquifamiliene jobbet med salg av 

tradisjonelle klær til turister, og jeg begynte etter hvert å sette meg ned og snakke med noen av 

disse når jeg gikk forbi markedene. Stort sett gikk samtalene i trivielle ting, men jeg kunne også 

stille spørsmål, og snakke med disse om triquienes situasjon i Oaxaca. Noen dager satt jeg 

sammen med disse i timevis, spesielt en av familiene, og vi snakket om alt og ingenting og 

spiste sammen. Jeg ser i ettertid at noen av disse timene, som jeg til tider følte som bortkastet 

tid, fordi vi ikke snakket om ”de rette temaene”, var verdifull informasjon for meg, og gode 

data på triquienes syn på situasjonen i Oaxaca og andre temaer. Etter den første forvirrende 

måneden, da fokuset for feltarbeidet begynte å forme seg bestemte meg for å konsentrere meg 

mest om de unge og deres situasjon i Oaxaca. Etter hvert som jeg ble mer kjent med de unge 

triquiene som var tilknyttet senteret, beveget feltarbeidet seg også fra senteret og over i den 

private sfæren. og vi begynte å være sosiale på ”fritiden”, og gjennom å gå ut og danse, feire 

bursdager, lage piñata, ”shoppe” og snakke mye sammen ble vi godt kjent. En av 

informantene var i en spesiell livssituasjon og snakket mye med meg om private, litt vanskelige 
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ting. Jeg tror det var lettere for henne å snakke med meg som en ”outsider”, enn å snakke med 

noen i sitt eget miljø, da, som hun selv sa, ”triquiene er veldig sladrete”.  

 Jeg var også heldig som bodde i en leilighet midt i sentrum, for noen av de unge 

utnyttet situasjonen, og sov på sofaen hos meg hvis de var for sent ute til å rekke siste 

buss eller kollektivtaxi hjem; de fleste bodde lengre unna sentrum. De visste at dette var 

et sted de alltid kunne komme til hvis de trengte et sted å være, noe som også var 

positivt for meg.  

Runddansen 

Som den uerfarne antropologspire jeg var, og på grunnlag at jeg hadde vært i felten før, hadde 

jeg en bestemt idé om hvordan mitt feltarbeid skulle forløpe. Jeg hadde lagt planen og skrevet i 

min prosjektbeskrivelse at jeg skulle begynne observasjonen min i „CEI‟, og deretter utvide til 

barneskoler og på hjemmebane hos triquiene. Jeg ville se hvordan voksne videreførte 

kulturelle ideer til sine barn i en urban setting, og hvordan storsamfunnet påvirket denne 

prosessen. Planen om å bevege meg bort fra NGOen endret seg. Jeg fant ut at det var 

vanskelig å observere foreldres samhandling med barna på senteret, fordi foreldrene sjeldent 

var der. Planen om å observere i hjemmemiljøet viste seg også å være vanskelig å gjennomføre, 

fordi familiene sjelden oppholder seg i huset. Mor er på markedet eller i gatene og selger hele 

dagen mens barna er i skolen eller på senteret, og om kveldene er barna sammen med mor der 

hun jobber, eller de går selv i turistområdene og selger hjemmelagde armbånd eller 

tyggegummi. Å gjøre observasjon i skolen ville derfor gitt irrelevante data i forhold til dette 

tidlig planlagte fokuset. Det nye fokuset ble derfor på de unges syn på egen situasjon, og deres 

identitetskonstruksjon i samspill med mestiser i et urbant miljø. Dette var lettere for meg å 

observere i direkte kontakt med de unge. Samtidig hadde jeg kontakt med storsamfunnet rundt 

de unge, som gav meg innsikt i hva slags kontekst de lever i.  

Dette er et typisk eksempel på det Cato Wadel kaller runddansen (Wadel, 1991). Da jeg 

oppdaget at min planlagte metode ikke ville gi meg de data jeg trengte til mitt opprinnelige 

fokus, bestemte jeg meg for å skifte fokus istedenfor å skifte metode, da data om mitt 

opprinnelig planlagte fokus viste seg å være vanskeligere å innhente. Å bevege seg bort fra 

NGOen ble altså ikke så viktig etter at jeg fant mitt nye fokus. Det ble viktigere for meg å bli 

godt kjent med unge triquier, som jeg kunne følge i ulike settinger. Dette nye fokuset gjorde 
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meg også nødt til å ta et steg videre inn i runddansen, nemlig å finne andre teorier som passet 

til dette nye fokus, da min opprinnelige prosjektbeskrivelse ikke lenger hadde noen gyldighet.  

Intervjuer 

Feltarbeidet er først og fremst basert på deltakende observasjon og uformelle samtaler med 

informantene, men jeg bestemte meg allikevel ganske tidlig i feltarbeidet for å gjøre et intervju 

med en mann som hadde barn i programmet ved „CEI‟. Jeg ble anbefalt å snakke med han for 

å lære mer om triquiene, og intervjuet fungerte som en god introduksjon til triqiuienes 

levemåter. Mannen fortalte meg mest om tradisjoner og historie, og dette første intervjuet 

viste seg, naturlig nok, å ikke være veldig fruktbart for mitt tema, da jeg enda ikke visste helt 

hva jeg ville vite. Men det var allikevel fruktbart på den måten at jeg lærte mer om triquienes 

historie og tradisjoner, og også for å bli kjent. Denne mannen kom stadig opp til meg for å 

spørre om hvordan etterforskningen min gikk, og snakke mer om triquitradisjoner. Han synes 

det var smigrende at jeg var så interessert i ”deres folk”. 

Jeg bestemte meg også mot slutten av feltarbeidet for å intervjue noen av nøkkelinformantene 

mine, i forhold til temaet som hadde blitt fokus for faltarbeidet. Disse intervjuene viste seg å 

være mer fruktbare i forhold til tema, for nå var jeg selv mye mer klar over hva jeg ville vite, 

og hva slags informasjon som var interessant for meg. Jeg utførte tre kvalitative intervjuer med 

de unge jeg kjenner best i Oaxaca. For dette brukte jeg lydopptaker, og hadde forberedt noen 

temaer og spørsmål. Jeg ble overrakset over hvor åpent og gjennomtenk disse unge snakket 

om sin egen situasjon i Oaxaca. Spesielt en av ungdommene sa noe som jeg fant interessant, 

nemlig at han ikke tenkte mye over at han selv var triqui, og at det ikke var vesentlig i hans 

omgang med venner og andre unge i Oaxaca. Men det var allikevel klart i mye av det andre vi 

snakket om i intervjuet at dette var et tema som han hadde tenkt mye på, og hadde sterke 

meninger om. Et eksempel på at informanten uttaler en mening med sine ord, men ut av 

sammenhengen, og inkonsistens i uttalelsene, kan man tolke en helt annen mening. 

På tross av at jeg ikke ville benytte meg av intervjuform i mitt feltarbeid, erfarte jeg allikevel 

gjennom disse intervjuene at det er mulig å få gode data ut av intervjuer, som man kanskje ikke 

hadde fått ellers. Intervjuformen gjorde at informantene skjerpet seg, og tenkte mer nøye 

gjennom svarene og uttalelsene de kom med. Man kan si at informantene kanskje prøvde å gi 

de svarene jeg var ute etter, men jeg sitter ikke igjen med den følelsen etter intervjuene, da de 
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ble utført mer som åpne samtaler enn som stive spørsmål og svar. Det var også en fordel at jeg 

hadde blitt godt kjent med informantene jeg intervjuet, noe som jeg kan se tydelig i forskjellen 

på det første og de siste intervjuene, da jeg ved det første enda ikke kjente intervjuobjektet. 

Rolle i felten 

Som ung kvinne i et machismo3 samfunn, og utlending i et mexicansk samfunn er det 

tydelig at jeg var en outsider i mitt feltarbeid. På grunn av at jeg utførte store deler av 

feltarbeidet ved et senter hvor det vanligvis jobbet mange europeiske frivillige, ble jeg 

naturlig nok sett på som en frivillig arbeider, siden jeg jobbet i kjøkkenet som en vanlig 

frivillig. Det som skilte meg fra de andre frivillige ved senteret var at jeg var der over 

lengre tid. De fleste frivillige som jobbet ved senteret var der i gjennomsnitt tre 

måneder, og hadde ikke så mye kontakt med triquiene som jobbet eller var tilknyttet 

senteret, utover barna i barnehagen. Mine informanter var også klar over at jeg var 

interessert i deres historie og at jeg skulle skrive om triquier. Jeg gikk ikke i detalj da jeg 

forklarte min agenda for mine informanter, dels fordi jeg ikke var helt klar over min 

agenda selv, og dels fordi jeg ved å fortelle hva jeg var ute etter å vite, ville ha påvirket 

mine informanters svar i et stadium av studien hvor jeg selv ikke var helt klar over hvor 

observasjonene ville bringe meg.  

Som kvinne i felten var det naturlig nok lettest for meg å komme i kontakt med 

kvinnene (Bernard 2006:373). Hos de unge var det lettere å komme i kontakt med 

begge kjønn, da unge av begge kjønn var tilknyttet senteret. Av familien til de unge 

informantene mine var det derimot vanskeligere å komme i kontakt med fedre enn 

mødre. Det er ikke vanlig hos den eldre generasjon av triquiene med vennskap mellom 

kvinner og menn, og det er ikke mange fedre som deltar på senteret. Den 

informasjonene jeg har om mine unge informanters forhold til sine fedre, har jeg fått 

gjennom samtaler med informantene. Som ung kvinne ville det vært unaturlig for meg å 

delta i mennenes aktiviteter, som blant annet innebar hyppige barbesøk i byenes mange 

                                              
3 Machismo er definert som en sterk eller overdriven form for maskulinitet, med vekt på karaktertrekk som fysisk styrke, 
virilitet, makt over kvinner og agressivitet (The American Heritage® Dictionary, min oversettelse). Dette kan selvfølgelig 
problematiseres og diskuteres, men jeg velger å ikke gjøre det her, da dette ikke er relevant for min problemstilling. For en mer 
inngående diskusjon av machismosamfunn se Matthew Gutmann (1996). 
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cantinas. Dette er barer hvor hovedsakelig menn sitter og drikker øl fra midt på dagen 

og utover kvelden. Det er ikke vanlig med enslige jenter der, og de få kvinnene som 

frekventerer disse barene er ofte prostituerte. Det var derfor ikke spesielt interessant 

for meg å strebe mot å få god kontakt med mennene, da dette antageligvis ville voldt 

mer problemer enn fremdrift i mitt feltarbeid. 

Fordeler / ulemper 

Urbant feltarbeid? 

Oaxaca kan, med sine 250 000 innbyggere i bykjernen (1996), klassifiseres som en 

middels stor by, og et feltarbeid i denne byen må derfor nødvendigvis kalles et urbant 

feltarbeid. Temat i denne avhandlingen, urfolk, er som oftest ikke er kjennetegn ved et 

urbant feltarbeid, og feltarbeidet mitt kan derfor klassifiseres som et urbant feltarbeid 

med et tradisjonelt antropologisk tema. Dette feltarbeidet var preget av alle de 

utfordringer et urbant feltarbeid gir. Jeg hadde ikke mulighet til å bo sammen med mine 

informanter, eller observere dem hele døgnet. Det ble essensielt for meg å bli godt 

kjent med mine informanter for å ha muligheten til å observere de så ofte som mulig.  

Jeg så i utgangspunktet feltarbeid i en by som Oaxaca som en utfordring, på grunn av 

diversiteten i byen. Det er mange mennesker av ulik opprinnelse, og det var ikke mulig 

for meg å tilbringe all tiden min med triquier. I ettertid ser jeg at dette ikke var en 

ulempe, men en fordel. Ønsket mitt var å fokusere på segregering, og da er det klart at 

jeg var avhengig av å gjøre deler av mitt feltarbeid utenfor triquienes miljø, for å se det 

fra ”den andre siden”. Det er interessant for mitt tema å se hva samfunnet rundt 

triquiene mener om disse, og gjennom omgang med mestiser i byen fikk jeg mye data 

om dette. Hadde jeg gjort mitt feltarbeid i triquienes landsby, San Juan Copala, og bare 

hatt triquier som informanter, hadde temaene marginalisering og segregering blitt 

banale og bare subjektive fortellinger. Jeg var avhengig av å se triquiene i samspill med 

storsamfunnet for å ha noe å si om dette. Alle mestiser eller andre jeg snakket med og 

ble kjent med i Oaxaca, var mer enn villig til å snakke om sine meninger om denne 

folkegruppen, og som oftest var det ikke engang nødvendig å spørre. Så fort folk hørte 

at jeg var i Oaxaca for å lære om triquiene kom formeningene på løpende bånd, og de 
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var, som beskrevet ovenfor, som regel negative. Det var denne opplevelsen som gjorde 

at jeg etter hvert fikk interessen om temaet som tilslutt har blitt min 

hovedproblemstilling. Det som jeg så som en utfordring i begynnelsen av feltarbeidet, 

viste seg å være en nyttig og viktig del av det for utformingen av min problemstilling, 

og innsamling av data.  

Språk  

Triqui er det lokale språket til triquiene. Triquiene selv kaller dette sin dialecto. Språket 

finnes i tre varianter, basert i de tre ulike områdene triquiene kommer fra, og bli 

snakket av cirka 20 000 mennesker i delstaten Oaxaca.  En av utfordringene for meg i 

mitt feltarbeid var at jeg ikke snakker eller forstår den lokale dialekten. De fleste 

kvinnene ved senteret, som for eksempel kokka og andre triquier som hjalp til i 

kjøkkenet, kommuniserte på triqui. De unge derimot, snakket bare spansk seg imellom, 

og svarte også noen ganger på spansk når de ble snakket til på triqui av de voksne. Det 

var derfor lettere for meg å observere samhandling mellom de unge, hvor jeg kunne 

forstå hva samtalene gikk ut på. 

På grunn av at jeg ikke forstår triqui er mye av mine data fra de voksne triquiene basert 

på mine samtaler med disse, da alle mine voksne informanter også snakker spansk. Men 

jeg kunne også observere samhandling som hvem snakker med hvem, og i hvilken 

tone, og i visse tilfeller kunne jeg også forstå deler av samtaler ut fra sammenheng. 

Kokka ved senteret gjorde et forsøk på å lære meg triqui, og jeg forsøkte å være en 

flittig student. Men språket er så komplisert at det ikke var verdt å bruke all min tid på å 

prøve å lære det. Det hadde tatt mer en de seks månedene jeg oppholdt meg i Oaxaca. 

Men det var nyttig å kunne noen fraser, for å imponere, og for å bryte isen med de 

ulike kvinnene og ungdommene som frekventerte ved senteret. Det skapte også et 

spesielt bånd mellom meg og kokka, som ikke ville ta opp hvem som helst som sin 

student, noe som flere kommenterte. Det var et privilegium.  
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Etiske utfordringer - anonymisering 

Jeg snakket i løpet av mitt feltarbeid med de unge informantene om mange ulike 

temaer, noen mer private enn andre. Informantene åpnet seg for meg med personlige 

historier om familiære og intime forhold, og jeg måtte vurdere kontinuerlig hvordan jeg 

skulle benytte meg av denne informasjonen. Fortalt i fortrolighet, som til en venninne, 

fikk jeg informasjon fra noen av mine informanter som var viktige data for min 

forskning, men som også kunne blitt problematisk å skrive om uten å utlevere 

informantene. God anonymisering ble i slike tilfeller essensielt. På grunnlag av sensitiv 

data fra informanter har jeg måttet gjøre noen grep i avhandlingen for å sikre deres 

anonymitet. Grepene jeg har gjort er å presentere søsken som deler av ulike familier og 

å presentere informanter som deler av kontekster som avviker fra de reelle kontekstene. 

Jeg har i slike tilfeller laget fiktive historier som ligger så nært virkeligheten som mulig, 

og som ikke har hatt konsekvenser for analysen. 
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2. Nasjonal og regional kontekst – en historie av 
fordommer 

”Current perspectives are much easier to grasp when you know where they are coming from and 

what they are supposed to supersede”   

P.Wade (1997). 

For å forstå hvordan urfolksungdom opplever sin situasjon og hvordan de konstruerer 

sin identitet i Oaxaca i dag, er det viktig å vite noe om Mexicos etnopolitiske historie. 

Urfolk over hele Latin-Amerika har blitt marginalisert, og blir det fortsatt i dag;  

Mexicos historie skiller seg fra noen latin-amerikanske lands historie på dette punktet, 

samtidig som det er mange likhetstrekk. Grunnen til at Mexico skiller seg ut, er at 

landet førte en spesielt kontroversiell urfolkspolitikk i flere tiår, hvor målet var å 

mestisifisere hele befolkningen for å modernisere Mexico, og heve landet opp til en 

europeisk økonomisk standard. I andre latin-amerikanske land, som for eksempel 

Ecuador, ble mestisifiseringspolitikken i likhet med i Mexico startet rundt 1920, men 

ble raskere avvist (de la Cadena 2000, Beck & Mijeski 2000). I Mexico ble 

mestisifisering som nasjonsbyggingsprosjekt utført aktivt helt opp mot 70-tallet. 

Antropologien har vært en viktig del av denne politikken, og kom med mange relevante 

bidrag til denne ideen. Hvorfor er dette relevant for hvordan urfolksungdom har det i 

Mexico i dag? Samfunnets historie er en viktig forklaringsmodell for å forstå hvorfor 

samfunnet fungerer som det gjør i dag. 

Hvorfor finnes det fortsatt segregering i det mexicanske samfunnet? Hvorfor er 

triquiene den fattigste etniske gruppen i Oaxaca, og hvorfor befinner de andre etniske 

gruppene, som er mer mestisifisert (i forhold til klær og levesett), seg høyere på den 

sosiale rangstigen? Hvorfor blir triquienes vanskelige økonomiske situasjon forklart 

med at de er late, voldelige og umoderne? Alle disse temaene gir konnotasjoner til 

urfolkets tidligere situasjon i Mexico, og de gir grunn til å tro at 
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mestisifiseringsprosjektet fortsatt foregår i Mexico i dag, om enn i en annen, mindre 

eksplisitt form enn tidligere.  

Christian Krohn Hansen skriver om dette temaet i sin bok ”Det vanskelige 

voldsbegrepet” (2001). Han gjør rede for produksjon og reproduksjon av rasisme i den 

Dominikanske Republikk, og fokuserer nettopp på historiske prosesser for å forklare 

hvorfor det fortsatt foregår segregering mellom dominikanere og haitere i dag. Krohn 

Hansen ser på den dominikanske statens idé om sin folkegruppes nedstamming fra 

Kristoffer Columbus, og trekker en klar linje mellom statens forestillinger om 

Columbus og statens behandling av sine svarte borgere (2001:102).  Mestisifiserte 

dominikanere har blitt og blir klassifisert som indios på grunn av sin lysere hudfarge, 

mens haitere har blitt og blir klassifisert som svarte. Det finnes et klart hierarki i det 

dominikanske samfunnet, som i de fleste samfunn i Latin-Amerika, hvor de mest 

lyshudete borgerne har den høyeste statusen, og de med mørkere hud befinner seg 

nederst på rangstigen. Krohn Hansen skriver for eksempel om ansatte ved 

sukkerplantasjer (stort sett haitere), som fortsatt i dag blir utsatt for uverdige lønns- og 

levevilkår (2001:101). Krohn Hansens eksempel skiller seg fra min empiri i at 

dominikanerne bruker en spesiell hendelse aktivt for å legitimere sin egen superioritet, 

nemlig Columbus‟ oppdagelse av landet. Mestisene i Mexico lever derimot med 

levningene av en idé om at de hvite er kulturelt overlegne de innfødte. Begge 

fenomenene er eksempler på hvordan historien påvirker og legitimerer segregering i 

dagens samfunn.  

Jeg vil påstå at Mexicos sterke tradisjon med mestisifisering har plantet en idé i folkets 

bevissthet og at dette blir reprodusert i generasjoner gjennom uttalte fordommer. Det 

er derfor relevant med en kort beskrivelse av Mexicos etnopolitiske historie, som er en 

viktig kontekst for temaet i denne avhandlingen. Sist i kapittelet vil jeg presentere 

delstaten Oaxaca og folkegruppen Triqui, begge med fokus på etnopolitisk historie. 

Mestisifisering i Mexico 

Marisol de la Cadena (2000) skriver om rase- og kulturpolitikk i Peru fra 1919 og frem til 90-

tallet. Hun viser hvordan 20-tallets intellektuelle i Peru sverget til utdanning for ”indianerne”, 
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for å heve disses moralske evner, og tillate dem å klatre et trinn opp den sosiale stigen fra 

indianer til mestis. De la Cadena skriver også om ideen om hvordan leseevne kunne bidra til å 

”rense” indianerne fra deres opprinnelige kultur (de la Cadena, 2000: 310/318). Såkalt 

mestifisering var et nasjonsbyggende prosjekt i flere land i Latin-Amerika fra 20-tallet og frem 

til 60-tallet, og i Mexico ble assimilering til et nasjonsbyggingsprosjekt, særlig under president 

Lázaro Cárdenas (de la Cadena, 2000:321). Uttrykket mestis betyr i utgangspunkt en person 

som er halvt urfolk og halvt hvit, men det var også mulig for en uten hvite aner å gjøre seg til 

mestis, ved å kle seg, oppføre seg og leve som en mestis. Det vil si ta utdanning, flytte til byen, 

ta seg lønnet arbeid, og gå i vestlige klær. Dette er et vanlig fenomen i ulike urbane områder i 

Mexico i dag, hvor medlemmer av urfolksgrupper har mer eller mindre gått bort fra sin 

tidligere livsverden, og i dag leves sine liv som mestiser i byen. Men, som jeg skal vise i denne 

avhandlingen, betyr ikke dette at disse menneskene har forkastet sine egne tradisjoner, og ”gått 

over” til en mestisifisert livsverden. Mestisifisering er i dag en identitetsformende prosess, som 

skjer i en etnisk gruppes eller et individs møte med en annen etnisk gruppe, eller andre 

individer. Gruppene påvirkes av hverandre, og endringen i identitet kommer som en del av 

prosessen. Det som kan virke problematisk med denne prosessen hos diverse urfolksgrupper i 

Mexico er at prosessen har blitt påtvunget den sosialt underlegne gruppen, nemlig urfolket, av 

elitegruppen i samfunnet, nemlig spanjolene eller mestisene. Det blir derfor feilaktig å kalle 

mestisifiseringen av urfolk i Mexico for en naturlig prosess. 

I Mexico ble utdanning til en undertrykkende, rasistisk diskurs, som handlet om å tvinge 

”ignorant indianere” inn i den opplyste verden (Mallon, 1995:287). Urfolksbarn ble tvunget 

inn i skolen mot foreldrenes vilje, fordi urfolkets levesett ble ansett for å være primitiv, og et 

problem for storsamfunnet Mexico. Hvis hele nasjonen skulle moderniseres måtte 

innbyggerne mestisifiseres i så stor grad som mulig. Dette var et prosjekt som foregikk i 

Mexico i flere tiår, med avtagende kraft utover 70-tallet når marxismen gjorde sitt inntog. 

Motstand mot staten ble dyrket i ulike deler av landet, men spesielt i de fattigste delstatene i 

sør. De siste ti årene har det vokst frem flere sosiale bevegelser, som kjemper for urfolks 

rettigheter i Latin-Amerika. En av disse er Zapatistabevegelsen fra delstaten Chiapas, som 

ble verdenskjent i 1994 som en sosial bevegelse som var villig til å kjempe mot, og utfordre, 

mestisnasjonen Mexico. De la frem krav om at urfolk i Mexico måtte bli anerkjent som den 
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folkegruppen de var og at de måtte få være likestilte borgere av Mexico, med tilhørende 

fortjente rettigheter (de la Cadena, 2000:323).   

På bakgrunn av min empiri argumenterer jeg for at mestisifiseringstankegangen henger igjen 

hos middelklassen og eliten i Mexico på tross av de siste tiårs fokus på urfolks rettigheter; hos 

de som har makt til å definere hva som er den såkalte legitime kulturen i samfunnet. Dette 

igjen har satt spor i urfolkets mentalitet, og bidrar til å forme deres syn på seg selv og på sine 

egne tradisjoner.  

Jeg har nå gjort rede for det strukturelle perspektivet på urfolket i Mexico, med fokus på 

historien. Jeg vil videre presentere delstaten Oaxaca spesielt, og folkegruppen Triqui, før jeg i 

neste kapittel begynner å analysere det individuelle perspektivet på urfolk, gjennom min egen 

etnografi om mestisers meninger om triqui i Oaxaca.  

Oaxaca delstat 

Oaxaca de Juárez er delstaten Oaxacas hovedstad, et attraktivt reisemål for turister, og kjent 

for å være en vakker koloniby i hjertet av en vakker delstat. Byen fylles hvert år opp av turister, 

særlig fra USA og Canada, og er et populært sted for pensjonerte amerikanere som vil rømme 

fra snø og kulde, og bo halve året i solfylte Mexico. Nasjonstaten har 56 ulike etniske grupper, 

og 16 av disse har tilhørlighet til delstaten Oaxaca, som er den delstaten med størst etnisk 

diversitet (INEGI 2008). De seksten etniske gruppene er fordelt på syv ulike regioner: ‟La 

Cañada‟, ‟La Sierra‟, ‟Tuxtepec‟, ‟Los Valles‟, ‟La Costa‟, ‟El Istmo de Tehuantepec‟ og ‟La 

Mixteca‟. Den sistnevnte er regionen triquigruppen kommer fra.  

En av delstatens Oaxacas store stoltheter er Benito Júarez. Historien om han har blitt stående 

som et tidlig eksempel på vellykket mestisifisering i Mexico. Júarez kom fra en urfolksfamilie, 

men flyttet til byen, utdannet seg og endte opp som det 30-tallets indigenistas ville kalt en godt 

integrert mestis med bakgrunn som fullblods urfolk. Han var en zapotec4 som ble født i 

fjellene utenfor byen Oaxaca i 1806, og hans historie har blitt stående som en meget viktig del 

av Mexicos historie. Juárez kom fra en fattig bondefamilie, og mistet sine foreldre som 

                                              
4 Zapotec er den største urbefolkningsgruppen i delstaten Oaxaca, kjent som innbyggerne av det kjente ruinområdet Monte 
Alban. Byen Oaxaca har mange zapotec-innbyggere, men disse skiller seg ikke visuelt ut fra storsamfunnet, på samme måte 
som triquiene. Jeg satt igjen med et generelt inntrykk av at zapotecene har et bedre rykte i storsamfunnet enn triquiene.  
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treåring. I en alder av tolv år reiste han til byen Oaxaca for å søke jobb og et bedre liv for seg 

selv. Etter en periode i byen ble unge Juárez oppdaget av en prest som forbarmet seg over han 

og tok seg av utdanning og oppdragelse. Dette resulterte i at Benito Juárez ble utdannet jurist, 

og han endte tilslutt opp som guvernør av delstaten Oaxaca, og senere president i flere 

perioder. Han ledet blant annet Mexico til seier mot franskmennene i, og ble på grunn av dette 

en stor helt i Mexico. Benito Juárez er selvfølgelig en stor stolthet for delstaten Oaxaca, og 

man kan ikke oppholde seg lenge i verken byen eller landsbygdene i delstaten uten å se eller 

høre navnet hans. Det være seg i navn på landsbyer, innsjøer, sportsarenaer, gater, skoler, 

universiteter eller monumenter. Byen i seg selv er også oppkalt etter han. Oaxaca de Juárez. 

Benito Juárez er definitivt Oaxacas store sønn, og historien hans er en veldig kjent sak for alle 

oaxaqueños. Barn lærer om han i skolen, og både datoene for hans fødselsdag og død er 

helligdager. En viktig del av denne historien, og noe som blir lagt stor vekt på i fortellingene 

om Benito Juárez, er selvfølgelig hans urfolksbakgrunn. Han var og er den første med 

urfolksbakgrunn som har ledet landet, og han gjorde det godt. Dette har gjort han umåtelig 

populær i hele landet. 

Dette fokuset på bakgrunnen til Benito Juárez gir følelsen av at det finnes en kollektiv stolthet 

av, og en bevissthet rundt, delstaten Oaxacas kulturelle mangfold og historie. Benito Juárez 

var, på grunn av sin egen bakgrunn veldig opptatt av urfolkets rettigheter og levevilkår i sin tid. 

I både akademia og generelt på den politiske venstreside i Mexico har urfolketes rettigheter 

lenge vært et viktig tema, og spesielt angående urfolkets konflikter rundt rettigheter til 

landområder. Man får derimot en vond smak i munnen når man tar en titt på delstatens 

offisielle hjemmesider på internett (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2008). På tross av bilder 

av urfolk kledd opp i tradisjonelle drakter og ”reklame” om all den tradisjonelle håndverk som 

kan kjøpes i Oaxaca, og alle tradisjonelle arrangementer med røtter i førkolonialsk kultur, står 

det ingenting om urfolkets situasjon i Oaxaca, eller tiltak for å bedre disses levevilkår. Det 

finnes heller ikke en oversikt over hvilke ulike folkegrupper som holder til i delstaten. Dette til 

sammen gir en følelse av at delstaten bruker sin urfolk for det den er verdt for å tiltrekke seg 

turister, og for å ”selge” seg selv som et spennende, eksotisk og attraktivt reisemål. Spørsmål 

som hvordan forholdet mellom urfolket og delstatsledelsen er i dag, og i hvor stor grad 

representanter fra urfolket blir gitt en stemme gis det ikke svar på på delstatens offisielle 

hjemmesider, det blir ikke nevnt med et ord. Historien om Benito Juárez fungerer i så fall som 
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en legitimering, i den forstand at urfolket har muligheter til å lykkes i Oaxaca, og at de har blitt 

gitt en stemme gjennom Juárez. Historien om Júarez kan også fungere som en forklaring på 

hvorfor zapotecene i Oaxaca er den urfolksgruppen storsamfunnet har et positivt forhold til, i 

alle fall på det uttalte planet. I løpet av mitt feltarbeid møtte jeg flere mestiser som 

tilsynelatende var opptatt og stolte av delstatens førkolonialske historie, men da utelukkende 

med zapotecene som subjekter for denne stoltheten. 

Los triquis de Oaxaca  

Triquiene i Oaxaca kommer fra områder nord i delstaten, og har lenge vært en liten 

folkegruppe. De kommer fra skogkledde fjellområder i nord, som er delt inn i to 

hovedregioner, Chicahuaxtla og Copala. Triquiene har en lang tradisjon med konflikter med 

andre folkegrupper, og det er kjent at de har flyktet mye opp i fjellområder i nord av delstaten 

når de har vært under angrep. Dette gjør at de bor ganske spredt rundt i fjellområdene. 

Triquiene var opprinnelig landbrukere, jegere og sankere, hovedinntekten har de fått fra 

dyrking av mais og bønner, og de har også drevet kaffedyrking. Kvinnene er kjent for sin 

spesielle veveteknikk, og lager vakre kjoler, vesker og lommetørkler (Nader 1969). Triquiene 

har alltid levd i skyggen av sterkere folkegrupper, og har en historie fylt av angrep og 

undertrykkelse (Nader, 1969: 403). Før spanjolenes invasjon opplevde triquiene hyppige 

angrep av Mixtecerne og Aztecerne, undertrykkelsen fortsatte etter spanjolenes invasjon, og 

triquiene har vært i konflikt med mestiser og hvite frem til i dag (ibid.). Historisk sett er 

triquiene beskrevet som en etnisk gruppe med en sterk og lojal gruppeidentitetssans. 

Samhandlingen med andre grupper var så lite utbredt at en tospråklig triqui ikke ble godtatt 

som en ekte triqui innad i gruppen (Nader, 1969:410), noe som står i stor kontrast til dagens 

migrerte triquier. På grunn av voldelige konflikter over landområder i fjellandsbyene, og for å 

søke arbeid, har mange triquier migrert, til byer som Oaxaca Juárez, Baja California nord i 

Mexico, og også til sørlige deler av USA. De fleste av de migrerte triquiene snakker mer eller 

mindre flytende spansk i tillegg til den lokale dialekten triqui.  

Siden 1970-tallet har triquiområdene nord i delstaten vært preget av interne konflikter og 

uroligheter, som er en av grunnene til at så mange triquier har migrert. Triquigruppen er delt 

inn i tre undergrupper, basert på hvor i området de stammer fra. Altos, er de som stammer fra 
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høylandet, Medios, er de fra midtre del av regionen og Bajos er gruppen som stammer fra 

lavlandet. Det er mye konflikter mellom disse gruppene, som hovedsakelig bunner i uenigheter 

om rett til landområder. Triqui er en gruppe som opprinnelig livnærer seg av dyrking av land, 

og disponering av landområder er derfor essensielt for å oppnå makt i regionen. Min 

informant Silvano beskrev konflikten slik: ”De skyter hverandre uten hemninger der oppe. Hvis en 

person fra én gruppe (refererer til altos, medios og bajos) kommer inn på en eiendom som tilhører en 

person fra en annen gruppe blir han skutt, for da regner eieren av eiendommen med at han har tenkt til å stjele 

fra avlingen”. Denne beskrivelsen representerer det inntrykket jeg fikk av konflikten gjennom de 

unges fortellinger. Utover dette virket ikke mine unge informanter spesielt interessert i 

konflikten som foregår i nord. En dypere innføring i konflikten fikk jeg av en eldre informant, 

som selv flyttet fra regionen i nord på grunn av frykt for sitt eget og sin families liv. Andre 

eldre informanter kunne fortelle om bestemødre, brødre og foreldre som hadde blitt drept i 

regionen av ulike grunner. Regionen har en lang og intrikat politisk historie, men på grunn av 

mine unge informanters tilsynelatende manglende interesse i den, velger jeg å utelate den i 

denne avhandlingen, bortsett fra å nevne den her som en forklaring på hvorfor mange triqui 

har migrert, blant annet til byen Oaxaca. I byen er triquiene kjent for å selge tradisjonelle klær, 

selvproduserte eller kjøpte, fra boder og markeder. Det er spesielt et område sentralt i byen 

hvor mange av triquiene har sine boder, og her oppholder familiene seg store deler av døgnet, 

fra tidlig morgen til sent på kveld, men varierende i forhold til turistsesongen. 

Mestisifisering vs etnopolitisk essensialisme 

Samtidig som de unge triquiene i byen kan sies å være mestisifiserte medlemmer av gruppen, 

foregår det samtidig en etnopolitisk essensialisering av urfolket i Mexico. Organisasjoner med 

fokus på urfolkets rettigheter har eksistert i Latin-Amerika siden 60-tallet, men fikk styrke og 

internasjonal anerkjennelse på 80 og særlig 90-tallet (Wade, 1997:94). Etter flere tiår med aktiv 

undertrykking av urfolket ble det i 1974 arrangert en urfolkskongress, initiert av staten og 

arrangert av den katolske kirke. Dette markerte starten på en ny bevissthet rundt urfolketes 

rettigheter i Mexico, og en oppblomstring av organisering av bønder og urfolksgrupper 

(Collier & Quaratiello 2005:62).  Etter Zapatistaenes opprør på 90-tallet, fikk fokuset på 

urfolks rettigheter i Latin-Amerika stor internasjonal oppmerksomhet. Triquiene har også en 

egen sosial bevegelse, MULT. Forkortelsen står for Movimiento Unificado de Lucha Triqui, som 

oversatt til norsk betyr Forent Bevegelse for Triqui Kamp, og disse kjemper for triquienes 
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rettigheter. I byen kan det sees løpesedler og plakater med MULTs logo, men bortsett fra dette 

merkes det lite til den sosiale bevegelsen her. Denne gruppen er mer aktiv i landsbyen, hvor 

MULT også er et av flere partier som kjemper for den politiske makten. Triqui-landsbyen San 

Juan Copala ble erklært autonom i januar 2007, og har egne regler etter usos y costumbres- 

tradisjonen. Dette betyr at området har et eget styre, som til en viss grad kan fremme og 

ratifisere lover og regler for innbyggerne. Den politiske situasjonen i San Juan Copala er 

intrikat og komplisert, og selve situasjonen i landsbyene er  ikke så relevant for mitt tema. 

Grunnen til at jeg nevner dette er for å vise hvordan det finnes både en etnopolitisk 

essensialisering og en pågående mestisifiseringsprosess i dagens Oaxaca. De unge triquiene er 

klar over den etnopolitiske kampen som triquiene i landsbyen driver, samtidig som de selv 

lever i en helt annen situasjon i byen. Mens ungdom og voksne kjemper for urfolkets 

rettigheter i landsbyene, fortsetter de unge triquiene i byen å leve opp til mestisidealer laget av 

staten gjennom en prosess som undertrykker deres foreldre- og besteforeldregenerasjon. Å 

ikke engasjere seg i den politiske konflikten er et bevisst valg de unge triquiene i byen tar.  

I 2006 var det et opprør i byen Oaxaca, som startet med en lærerstreik, og endte i et voldelig 

opprør mot guvernøren og den mexicanske regjeringen. Organisasjonen APPO (Assembleo 

Popular de los Pueblos Oaxaqueños) ble etter hvert pådriver i konflikten, og andre 

organisasjoner, inkludert MULT, sympatiserte med disse. Under konflikten ble byen fylt av 

unge og gamle fra landsbyene som protesterte og gikk i tog, og MULT var en av gruppene 

som var aktive deltakere i opprøret. Ingen av mine informanter var med på opprøret, og når vi 

snakket om denne situasjonen var både unge og gamle opprørt over konflikten, fordi de mente 

at de som led under den var folket, som var ”fanget” mellom de to motstanderne: APPO og 

regjeringen. De unge informantene var med andre ord ikke spesielt politisk engasjerte. I 

intervjuer og samtaler uttrykte de aldri noe spesiell interesse for den politiske situasjonen i 

landsbyene, eller den politiske konflikten som hadde blitt utspilt i byen det siste året. Det 

eneste de unge informantene uttrykte var frustrasjon, både ovenfor regjeringen og APPO, 

fordi de begge skapte problemer for den jevne oaxaquenske borger i form av mindre turisme 

(som innbyggerne i Oaxaca, og særlig urfolksinnbyggerne, er økonomisk avhengig av) og 

innskrenket bevegelsesfrihet på grunn av voldelige opptøyer. Dette belyser hvordan de unge 

triquiene i byen identifiserer seg med med den jevne mestis i byen, enn triquiene fra 

landsbyene. De uttrykker i denne konflikten de samme følelser og meninger som mestisene, 
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istedenfor sympati med triquiene eller andre urfolksgrupper fra landsbyene i Oaxaca, som 

formodenlig kjempet for urfolkets og bøndenes rettigheter. De unge triquiene var heller 

skeptiske til opprøret på grunn av mindre turister til byen, som betydde mindre penger for 

familiene til mine unge informanter, som livnærer seg på salg av klær til turister i Oaxaca by. 
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3. Storsamfunnet om triqui 

”Their distinctive language, dress and customs set them apart, and lead to mistrust and 

discrimination”  

Triquis beskrevet i NGO brosjyre. 

I Charles Hales bok ”Más que un indio” (2006), vises et interetnisk samspill fra ”den 

andre siden”. Boken omhandler ladinobefolkningen i en by i Guatemala, og deres 

forhold til mayabefolkningen. Hale poengterer at det har blitt gjort tusenvis av 

antropologiske landsbystudier på urfolk i Latin-Amerika, men veldig få bystudier, og 

samtidig poengterer han at studier av mestiser eller ladinoer5 ikke har vært spesielt 

hyppige i antropologien. Jeg sier meg her enig i hans uttalelse om at det er viktig å få 

frem ulike gruppers synspunkter for å forstå samspillet i samfunnet (Hale, 2006:15), og 

jeg legger til at samspillet mellom de ulike gruppene i samfunnet også er viktig å forstå 

for å få innsikt i det gitte samfunnets individer og deres identitetsskapende prosesser. 

På bakgrunn av dette vil jeg skrive om mestisene i Oaxacas synspunkter på triquiene 

før jeg begynner å analysere data fra de unge triquiene selv. På denne måten vil den 

overordnede konteksten trekkes ned på individuelt nivå. Jeg har tidligere gjort rede for 

den bredere, nasjonale og lokale konteksten, og jeg vil nå, gjennom å analysere ulike 

narrativer fra mestiser jeg har vært i kontakt med gjennom mitt feltarbeid, tydeliggjøre 

de unge triquienes hverdagslige omgivelser. Ved å gjøre dette kommer både den store, 

historiske konteksten og den nære, nåtidige konteksten på plass. Hvordan uttaler 

mennesker i de unge triquienes nærmiljø, av meg kalt storsamfunnet, seg om triquier, 

og hva kan dette ha å si for de unges selvbilde og den identitetsskapende prosessen? 

Kvinnene i Oaxaca går som nevnt ofte med sine huipiler, som er de tradisjonelle, 

fargerike klesdraktene. Dette kan tolkes som en stolt manifestasjon av en førkolonialsk 

kultur, og et signal på at triquiene er en stolt folkegruppe. Storsamfunnet i Oaxaca 

                                              
5 Termen ladino brukes i Guatemala, på samme måte som mestis i Mexico, om personer som ikke kategoriseres son urfolk. I 
Guatemala er ladinos ansett som en egen etnisk gruppe. For mer informasjon om ladinos, se Charles R. Hale (2006). 
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derimot synes ikke å være enige i dette. I løpet av mine seks måneder i Oaxaca ble jeg 

ofte fortalt av ivrige mestiser eller andre ikke-triquier om hvordan triquiene er som 

folk, og det var som oftest i negative vendinger.  

Det er noen spesielle temaer som går igjen i medlemmer av storsamfunnet Oaxacas 

utsagn om triquier. Jeg skal nå ta for meg noen av hovedtemaene, og senere vil jeg 

diskutere i hvilken grad disse synspunktene er representative for det rådende synet på 

triqui i Oaxaca. De tre temaene som hyppigst ble tatt opp i samtaler med mestiser og 

andre ikke-triqui kan uttrykkes gjennom følgende utsagn: 1. ”Triquiene er ikke opptatt 

av utdanning”, 2. ”Triquiene er voldelige”, 3. ”Triquiene er late folk som er vanskelig å 

samhandle med.” Jeg vil i det følgende gi eksempler på disse meningene gjennom å 

analysere utdrag av mine samtaler med mestiser i Oaxaca.  

”Triquiene er ikke opptatt av utdanning”  

Lorena 

”Vær glad for at faddebarnet ditt ikke er triqui, for da kan du i alle fall vite at pengene du bidrar 

med hjelper”  

Lorena, ansatt ved „CEI‟ 

Lorena er innflytter fra el Distrito Federal (Mexico City). Hun kom til Oaxaca for fjorten 

år siden, og har to barn. En datter som er født i Mexico City og en sønn som er født i 

Oaxaca. Lorenas mann jobber for trafikkpolitiet og de bor i huset til Lorenas avdøde 

mor. Lorenas familie er det man vil kalle en lavere middelklassefamilie i Oaxaca. De 

solgte tidligere klær fra en bod ved markedet, men har nå ”jobbet seg opp” til 

middelklassestillinger. Lorenas sønn har selv en utenlandsk sponsor i „CEI‟-

programmet, selv om hennes familie ikke er økonomisk avhengige av den støtten. Det 

er et frynsegode som følger med jobben som ansatt. 

Uttalelsen innledningsvis i avsnittet ble uttalt av Lorena i en samtale om triqui under en 

grillfest hjemme hos henne. Hun mente at mye av arbeidet „CEI‟ gjør er resultatløst 

fordi foreldrene til barna ikke følger opp. Hun sier at når barna ikke blir oppfordret 
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eller hjulpet hjemmefra til å gjøre lekser eller levere innleveringer, bidrar dette til at 

barna ikke prioriterer skolen selv. ”Det hjelper ikke hva vi gjør, hvis barnet ikke får 

oppmuntring hjemmefra”. Med dette uttrykker Lorena en deterministisk holdning om at 

barn som er født inn i en triquifamilie ikke har store sjanser for å komme seg ut av den 

tradisjonelle, økonomisk svake levemåten, som mange av triquiene i Oaxaca fører. 

Gjennom å legge ansvaret til barnas utvikling totalt i foreldrenes hender frigjør Lorena 

seg fra ansvaret som storsamfunnet har til å bidra til at disse barna får like muligheter til 

utdanning og å heve seg faglig og dertil økonomisk sett. Hun sier at det er foreldrene, 

med sin likegyldige holdning til utdannelse, som holder sine barn tilbake sosialt og 

økonomisk sett og at den sosioøkonomiske stillingen triquiene har i samfunnet ikke er 

reverserbar, på grunn av foreldrenes holdning.  

Irma – ”Triquiene tar ikke ordentlig vare på barna sine” 

Torget midt i Oaxaca by er samlingsplass for alle typer mennesker. Barnefamilier som 

går søndagstur, par som sitter tett omslynget på benker, venner som spiller sjakk på 

gata og turister som tar seg en øl og nyter tradisjonell mat på de dyre 

sentrumsrestaurantene. Her frekventerer alt fra de som ser etter lettlurte turister til 

selgere av gassballonger, roser og tyggegummi. I helgene syder plassen av folk, og det 

er liv og røre fra morgen til kveld. Irma er mor til fire, og jobber på torget med å selge 

gassballonger. Hun har en fast plass på torget, og der står hun hver dag, mandag til 

søndag. Irma bor sammen med sin mann, hans mor, og sine fire barn i alderen to til 

tolv år. To av barna, Ithalivi på tolv, og Alvaro på ti, går på en skole i nærheten av 

familiens hus, litt utenfor byen, mens Alejandra på seks går i første klasse på den 

største offentlige barneskolen i Oaxaca, som ligger midt i sentrum av byen. Irma 

definerer seg selv som oaxaqueña. Det vil si mexicaner fra Oaxaca, uten urfolksaner. 

Hennes svigermor er Zapotec. På den offentlige skolen, hvor barna til Irma går, går 

også de fleste av triquibarna som er i „CEI‟ programmet, fordi mange av triquiene bor 

nær sentrum, og de fleste av dem jobber i sentrum. Irmas holdning til triquiene er blant 

annet at hun synes synd på barna, ”Foreldrene bryr seg ikke om barnas skolegang, og de gidder 

ikke bidra i sosiale tilstelninger. Når barna for eksempel har karneval på skolen, kommer 

triquibarna alltid i vanlige skoleuniformer, og de er alltid skitne. Triquiene er ikke opptatt av 

utdanning”. 
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Irma mener, i likhet med Lorena, at foreldrene ikke prioriterer barnas utdanning, men 

hun legger litt mer vekt på det sosiale aspektet ved differensieringen. Triquibarna er 

skitne, og de kan ikke delta i de sosiale arrangementene på skolen, fordi foreldrene ikke 

bryr seg.  

Irma sier også at triquiforeldrene ikke lærer barna sine riktig holdning til penger, ved at 

de lar barna tigge istedenfor å lære de at penger er noe man må tjene ved arbeid. På 

torget holder det også mange triquibarn til før og etter skoledagen. Siden det er et av 

hovedsentrene for turistene i byen, med restauranter og katedraler, er det et yndet 

område for tigging fra rike vestlige reisende. Barn med store brune øyne går mellom 

bordene med turister og ber om noen mynter. De er ofte mellom fem og tolv år. Det er 

vanskelig å se hvilken folkegruppe disse barna hører til, for de går ikke med de 

tradisjonelle draktene, men jeg så ofte triquibarna som er tilknyttet „CEI‟ blant disse.  

En dag da jeg kom til torget for å hilse på Irma og barna var sønnen Alvaro alvorlig og 

stille, og han hadde tydelig grått. Som svar på spørsmål om hva som var galt med han 

fikk jeg fortalt fra mor at faren, som var med og solgte gassballonger denne dagen, 

hadde blitt fortalt at en bekjent hadde sett Alvaro tigge penger fra turister. Dette hadde 

faren tatt veldig alvorlig, og det resulterte i at Alvaro fikk ris av far, og streng beskjed 

om at det ikke er lov å tigge penger.  Irma er opptatt av at barna skal lære at penger er 

noe man må jobbe for, og at det ikke er greit å tigge, ”slik som triquimødrene lærer barna 

sine”. Irma sier at hun selv har sett triquimødre bevisst sende barna sine bort til turister 

for å tigge om penger. Dette er noe hun og barnas far tar sterk avstand fra, og derfor 

straffet de Alvaro så hardt da han ble oppdaget i å tigge penger.  I dette sier hun at 

triquiene ikke er opptatt av å lære barna sine de ”riktige” verdiene, og dette er noe hun 

ikke vil bli assosiert med.  

Det blir så viktig for Irma å ta avstand fra det som forbindes med triquiene, for at hun 

selv ikke skal bli sett på som en triqui. Irmas familie er også i den fattigere klassen i 

Oaxaca, men det er viktig for Irma å ikke bli assosiert med triquiene, som hun selv ser 

på som uansvarlige og sosialt lavere enn seg selv. Irma strekker seg langt for at barna 

alltid skal få være med på sosiale tilstelninger på skolen, og for at de ikke skal skille seg 
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ut selv om familien har lite penger. Barna er alltid i rene klær og nydusjet, om det så er 

med kaldt vann hjemme i det provisoriske dusjskuret. 

“Triquiene er voldelige” 

Hernando og Daniel 

Hernando er en familiefar på førti år, som jobber som servitør på en populær 

restaurant i Oaxaca. Han er gift og har tre barn i alderen fjorten til sytten år. Hernando 

selv er født i Russland av mexicansk mor og peruansk far. Hernandos lønn fra 

restauranten er familiens hovedinntekt. Klassemessing tilhører familien trolig lavere 

middelklasse. De bor i en trang treromsleilighet i en av Oaxacas forsteder, som er 

dekortert med asiatiske plakater og små kinesiske nips, da hele familien er veldig 

interessert i asiatisk kultur. Sønnen på fjorten ser på japanske animerte filmer, og både 

han, de to døtrene på femten og sytten og mor og far har lært seg noen japanske fraser. 

Familien er interessert i ”fremmede kulturer”, og opptatt av å være åpne for andre 

livssyn og levemåter. Hernandos kone Ana har tidligere vært med i en omreisende 

dansetropp som danser ulike tradisjonelle mexicanske danser6. 

Som mange ikke-triquier jeg møtte i løpet av mitt feltarbeid, hadde familien til 

Hernando også meninger når jeg fortalte om mitt prosjekt i Oaxaca. På middag hos 

familien kom samtaleemnet triqui opp, og familien engasjerte seg i temaet. Ana snakket 

om hvor interessant det er at ordet triqui har en negativ klang for ”oss”, mens for 

triquiene selv betydde triqui ”de gode”. Jeg var overrasket over familiens positive 

innstilling til triquier, da dette var noe jeg ikke enda hadde opplevd i samtale med 

mestiser. Samtalen gikk lett rundt bordet, med en positiv stemning og enighet om at 

staten Mexico trengte å ta bedre vare på sine urfolksgrupper, da Hernandos sønn 

Daniel plutselig blandet seg inn i samtalen. Han rynket på nesa og sa: ”triquiene er så 

aggressive”. Uttalelsen ble ikke møtt med protester fra resten av familien. 

                                              
6 Disse dansegruppene er veldig populære i Mexico. Det finnes mange, og de reiser ofte rundt og danser på ulike festivaler og 
tilstelninger i hele landet. Staten Oaxaca har syv tradisjonelle danser som representerer de ulike regionene i staten. En av disse 
ser Mixtecregionen, som er området triquigruppen stammer fra.  
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Familien til Hernando er tolerante utad, men de gjør allikevel generaliseringer og har 

generaliserende tanker om triquiene som gruppe. Dette er et eksempel på hvordan 

storsamfunnet i Mexico har internalisert mestisifiseringsideene som staten brukte som 

et nasjonbyggingsprosjekt. Ideene er så internalisert at Hernando og hans familie selv 

ikke anser sine fordommer som fordommer. De ser det som legitime fordommer. Et 

tegn på at mestisifiseringsprosjektet fungerte slik det var ment, og at det fortsatt 

fungerer hos enkeltindivider, på tross av at ideen om mestisifisering er forkastet som 

nasjonbyggingsprosjekt i dag. Denne familiens holdninger til triquiene, er et typisk tegn 

på det Hale kaller ”racial ambivalence” (Hale, 2006:11). Jeg kommer tilbake til dette 

nedenfor. 

Ved en annen anledning var jeg sammen med familien på tur til en kjent ruinplass i 

Oaxaca. Samtalen ble ledet inn på den aktuelle filmen ”Apocalypto”, og dens angivelige 

manglende historiske riktighet. Ble mayafolket fremstilt som en umenneskelig 

folkegruppe som drev med menneskeofring og drap for egen glede i denne filmen? 

Hernandos mening om saken var basert på hans opplevelse av urfolksgrupper i 

Oaxaca. ”Jeg tror det er riktig fremstilling av mayafolket. Jeg tror de var en voldelig 

folkegruppe. Bare se på triquiene her i Oaxaca, de dreper hverandre over en lav sko”. 

Denne generaliseringen mellom triquier i Oaxaca og mayafolket viser at Hernando har 

en forestilling om ulike urfolksgrupper som én homogen gruppe. Hans negative 

fremstilling av triquiene igjen, er basert på medias fremstilling av konflikten som 

foregår i landsbyområdene i nord. Det ble stadig skrevet om massedrap i lokale aviser, 

men disse artiklene var lite nyansert, og problematiserte aldri kontekster eller 

regjeringens ansvar for å gjøre noe med problemene i regionen. 

 Arturo 

”Det er jo lett for meg å se hvem som utfører flest kriminelle handlinger, det er triquier innom oss hele 

tiden. De er som rotter”. Arturo er født i Mexico, men har tyske aner. Han jobbet tidligere 

med salg av klær, men har nå en stilling i administrasjonen i trafikkpolitiet. I et 

middagsselskap hjemme hos familien hans en kveld endte småpraten i en ganske 

opphetet samtale om triqui, som besøk av meg ofte gjorde. Arturo er veldig kritisk til 

triquimenn, og ble engasjert når dette ble temaet for samtalen.  En av historiene hans 
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om triquier, som jeg vil trekke frem her, handlet om en mann som slo kona si åpenlyst 

på gaten i Oaxaca.  

”Jeg stoppet, snudde meg, og gikk rett mot han. Så slo jeg til han så han falt i bakken. ’Det er ikke 

sånn man behandler kvinner’ sa jeg til han, så snudde jeg meg og gikk videre. Jeg tror nok ikke han 

kommer til å gjøre det igjen”. Gjennom dette mener Arturo at han viste samfunnsansvar 

ved å ta tak i mannen, og ”lære” ham at han ikke kan behandle kvinner på den måten. 

Han ser seg selv på den måten moralsk overlegen mannen i gata, og ser det som sin 

oppgave å lære han forskjellen mellom rett og galt. Videre fortalte Arturo at ”kona var jo 

ikke noe lurere selv, hun gikk jo bort til den gråtende mannen sin og trøstet han. Dumme triquier, 

skjønner ikke sitt eget beste. Hun burde jo bare ha gått fra han der han lå. Men de er jo vant til å bli 

slått. Det er en del av kulturen deres”.  Dette vil si at Arturo mener at det er en del av 

triquienes tradisjon å slå kvinner, de er voldelige av natur og kvinnene godtar det. Det 

ligger implisitt i Arturo sin uttalelse at han mener at det er håpløst å prøve å endre på 

triquenes væremåte. Han prøvde å lære denne mannen, som slo sin kone, at det ikke 

var måten å behandle kvinner på. Han gjorde sitt beste, men fordi vold er en så 

internalisert del av triquienes hverdag, er det ikke mulig å lære de at det er galt. Dette 

minner om sosialarbeideren Lorenas meninger om at det er vanskelig å endre triquienes 

forhold til skolegang, fordi foreldrene til barna ikke verdsetter utdanning.  

“Triquiene er late og vanskelige å samarbeide med” 

Da jeg under mitt første opphold i Oaxaca informerte direktøren ved „CEI‟ om at jeg 

hadde planer om å komme tilbake for å gjøre mitt feltarbeid blant triquiene, fikk jeg 

velmente råd om at dette nok ikke var en god idé. Direktøren kunne fortelle meg at 

triquiene var et veldig lukket folk. Et folk som er vanskelig å komme inn på, og som 

ikke er spesielt interessert i å snakke med utenforstående.  På denne måten reduserte 

direktøren triquiene til en enhet, som kunne beskrives med et felles adjektiv – 

innadvendt. Jeg ble fortalt en gang av en annen mestis ved senteret at vaskedama Rosa 

oppførte seg merkelig fordi hun er en meget spesiell person, mens jeg ved et annet 

tilfelle ble fortalt at Teresa og Paulina var vanskelige å samarbeide med, fordi de er 

triqui, og derfor veldig innadvendte. Rosas avvikende oppførsel ble begrunnet med 
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personlighet, mens Teresa og Paulinas oppførsel ble forklart med bakgrunn i deres 

kulturelle tilhørighet, ”..fordi de er triqui”.  

”Ansvaret ligger hos regjeringen” 

Amado er en 35 år gammel musiker som jeg ble kjent med gjennom familien til 

sosialarbeideren Lorena. Amado hadde alltid sterke meninger om triquiene, og var ikke 

sen om å spøke med min interesse for og vennskap med de. Ved direkte spørsmål om 

hva som var Amados problem med triquiene fikk jeg vite at triquiene ikke var villig til å 

ta i mot den støtten de fikk av det offentlige, og at det var noe som provoserte han og 

mange andre i Oaxaca. Regjeringen i Mexico er pålagt gjennom lov å gi penger til de 

ulike comunidades, det vil si de ulike urfolkssamfunnene, og ”..triquiene tar imot alle pengene 

de kan få, men de gjør ingenting fornuftig med de pengene. De har muligheten til å sette i gang 

prosjekter, men de gjør ingenting ”. Amado mente at triquiene var så innadvendte og så 

uinteressert i å utvikle seg at de ikke engang gadd å sette i gang prosjekter for å 

forbedre sin egen levestandard. ”De er folk som ikke gidder å jobbe. Det er veldig greit for dem 

bare å strekke ut hånda og ta imot penger, for så å sette seg under et tre og drikke øl”.  Han brukte 

senere et eksempel fra en annen urfolkslandsby, hvor det hadde blitt satt i gang et 

vannprosjekt for pengene befolkningen der hadde mottatt fra staten. På denne måten 

prøvde han å bevise at det er triquiene det er noe rart med, fordi denne støtten 

fungerer, og blir utnyttet fornuftig, i andre områder. I følge Amado tenker triquiene 

”annerledes”. De bryr seg ikke om utvikling. Samtidig kunne han fortelle at han hadde 

vært i triquiområdene i nord, og at man ikke kunne forestille seg hvordan det er. 

”Menneskene der er så aggressive. De dreper deg for et par sko der oppe”. Amado kunne også 

fortelle at barna i landsbyene ikke går på skolen. ”Det er mye mer praktisk for foreldrene å 

kunne sende ungene til å jobbe, så far kan drikke i fred, og mor kan sette seg på et hjørne med koppen 

sin og tigge penger”. Ikke før etter gjentatte spørsmål fra meg om hvorfor det er slik, om 

hvorfor triquiene tenker annerledes og hva er det som gjør at de er slik, kom Amado 

inn på regjeringen. Han beskrev etter hvert en kontekst med mye marihuanadyrking og 

et samfunn uten kontroll fra regjeringens side. Hans siste konklusjon var ”Ja, det er 

kanskje ikke triquienes feil at ting er så galt, ansvaret ligger mye hos den jævla regjeringen”.  Men 

denne kommentaren satt langt inne, og det tok ikke lang tid før fokus igjen var på 

triquienes ansvarsløshet og anderledeshet. Selv om Amado i samtale med meg kom 



 43 

frem til at triquikvinnene er arbeidsomme, og at det finnes logiske grunner for hvorfor 

triquiene er det han kaller ”så innadvendte”, kom han allikevel alltid tilbake til de 

samme fordomsfulle kommentarene. Han snakket som triquiene som en gruppe som 

lever langt fra hans egen hverdag og virkelighet, og som han ikke forholder seg direkte 

til, men har mange meninger om.  

Amados overraskelse over min kontakt med triquiene kan sammenlignes ladinoenes 

forhold til ”race traitors” i Hales empiri fra Guatemala (2006). Hale beskriver en ”race 

traitor” som en som støtter ”den andre rasen”, for eksempel en ladino som støtter 

mayaenes fremgang (Hale, 2006:13). Amado så på meg som mer lik hans egen rase enn 

triquiene. Dette viste han gjennom kommentarer som ”Du kan ikke forstå det helt, for 

triquiene har en annen måte å tenke på enn oss”. Ved å klassifisere meg nærmere han selv enn 

triquiene, så han på det som merkelig at jeg var så opptatt av triqui, og gjorde konstant 

narr av meg for min kontakt med disse. ”Du og de triquiene dine”, ”Mona elsker triquiene (til 

andre)” og ”du må jo sette to oppå hverandre for å kunne se de i øynene” (gjør narr av høyden til 

triqui, som vanligvis er lavere enn en gjennomsnittlig mestis). Dette viser den klare 

grensen Amado setter mellom seg selv og triquiene som gruppe, og hvordan denne 

grensen er en helt naturlig del av samfunnsorganiseringen for han. På tross av at han i 

bunnen har en mening om at det ikke er triquiene i seg selv som lager problemer for 

seg selv, og at den Mexicanske regjeringen har et stort ansvar, ser han fortsatt ned på 

triquiene som gruppe, og som mange av mestisene ser han seg selv som moralsk 

overlegen disse. 

Nyanser - Gabriel 

Er alle som bor i Oaxaca, men ikke er triquier selv negative til triquiene som folk? 

Dette blir å tegne et litt for enkelt bilde. Det finnes, som jeg også har vist til nå, nyanser 

i tankene om triquier, og jeg vil videre komme med et eksempel som viser at ikke 

nødvendigvis alle er negative til triquier, noen er også opptatt av triquienes rettigheter, 

og negativ til marginaliseringen av disse. 

Gabriel er en 32 år gammel mann, opprinnelig fra Mexico City. Han har bodd i Oaxaca 

de siste ti årene, og jobber som daglig leder på et mezcaldestilleri. Gabriel kan 
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kategoriseres som medlem av en høyere middelklasse. Han jobber mye, men tjener 

godt, kommer fra en utdannet familie, og har selv studert ved universitetet. Hans far er 

journalist, og Gabriel har fra han var liten lyttet til, og vært del av politiske diskusjoner i 

hjemmet. I dag bor Gabriel sammen med sin amerikanske kjæreste i Oaxaca, og er del 

av et internasjonalt og politisk engasjert miljø. Gabriel uttalte flere ganger i samtale med 

meg frustrasjon over delstatens manglende interesse i å løse konfliktene i triqui 

regionen. ”Jeg forstår ikke hvorfor media ikke kan fokusere mer på de tingene som virkelig er 

viktige, og som det virkelig trengs fokus på” uttalte han en dag i frustrasjon over nyhetenes 

evige fokus på en flom lenger nord i landet. Hvorfor blir slike meninger kontroversielle 

i denne sammenhengen, og hva er det som gjør at jeg har hørt så lite av dem?  Gabriel 

er en utdannet mann fra en rikere familie enn de andre ikke-triqui informantene jeg 

hadde kontakt med i Oaxaca. I løpet av sin utdannelse har han lært å problematisere og 

å stille spørsmål ved egne fordommer og følelser.  Dette er absolutt en verdifull 

observasjon for meg, som gjør det tydelig at det er mangfold i meningene om triqui i 

det oaxaquenske samfunnet. Men hvilken betydning har dette for triquiene og deres 

identitetsskaping? Det er dette som blir hovedpoenget med å ha med Gabriel i dette 

kapitlet. Gabriel i sin posisjon, og andre som Gabriel, høyere utdannede, politisk 

interesserte, ressurssterke personer, er ikke de menneskene triquiene har den daglige 

kontakten med. Triquiene forholder seg til lavtlønnede lærerinner på barneskolene, 

foreldrene til barn i klassen til deres egne barn, mannen i butikken på hjørnet, og 

sosialarbeideren på „CEI‟. Mennesker som kan sies å tilhøre arbeiderklassen eller 

personer i den uformelle sektoren, som har nok med å tenke på å få sin egen hverdag 

til å gå rundt, og som ikke har overskudd til å bry seg om andre menneskers rettigheter. 

Alle disse utsagnene som jeg har referert til tidligere i dette kapitlet kommer fra disse 

menneskene, og det er dette som vil påvirke de unges syn på seg selv, og medvirke i 

deres identitetsskapende prosess. Det vil ha lite å si direkte for triquiene om det sitter 

tre menn på en bedre restaurant og diskuterer mangelen på urfolkets rettigheter i byen. 

De omgivelsene de unge triquiene har i umiddelbar nærhet er annerledes. Det er her 

alle fordommer finnes og segregering foregår, og det er dette som vil påvirke 

ungdommene mest. 
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‟Racial ambivalence‟ 

De unge triquiene i Oaxaca lever i en mangfoldig, bred kontekst. Men tendensene til de 

mestisene i nærest kontakt med ungdommene heller mer mot en negativ holdning til 

triqui. Som nevnt i et tidligere kapittel er tendensene i samfunnet generelt derimot ikke 

en negativ holdning til urfolket og landets førkolonialistiske tradisjoner. Så vel 

nettsidene til delstaten Oaxacas regjering som blant befolkningen i Oaxaca råder en 

stolthet over landets tradisjoner og etniske mangfold, ikke minst ovenfor utlendinger 

som besøker byen. Men når det gjelder de mestisene som triquiene forholder seg til i 

sin hverdag råder det samtidig en negativ holdning til triquiene som folk. Jeg kunne 

høre godord om hvor flink triquikvinnene er til å veve og lage klær, men ikke mye 

godord om folket per se. Dette kan sammenlignes med det Hale kaller ”racial 

ambivalence” (Hale, 2006:11). Med dette uttrykket beskriver han noen av ladinoene i 

Guatemalas komplekse forhold til Mayaene. På den ene siden er de interessert i å gjøre 

seg fri fra den rasistiske historien til landet, og de anerkjenner at Mayaene nå har hatt 

stor sosial og politisk fremgang i samfunnet. Samtidig er ikke disse ladinoene like 

interessert i å gi opp sin posisjon som ”mer enn en indianer”, det vil si at de ikke er 

interessert i å oppgi sin overlegne sosiale og politiske posisjon i forhold til Mayaene. 

Dette blir som mestisene i Oaxaca, som på en side er stolt av og føler seg som en del av 

Mexicos førkolonialske tradisjoner, men samtidig ser seg selv som suverene i forhold til 

urfolksgruppene i samfunnet7. Jeg nevnte også begrepet ”racial ambivalence” tidligere i 

kapitlet i forhold til familien til Hernando. Denne familien fremstår som meget åpne og 

forståelsesfulle i forhold til andre folkegrupper. De snakker om tradisjonell folkedans 

og triquienes stolthet. Men det skinner allikevel en arrogant holdning gjennom, som 

blir tydelig gjennom kommentarer som ”de er aggressive” og ”de er voldelige”, uten at dette 

utdypes noe videre. Familien er utad positive til fremgang og stolthet hos triquiene, 

men de uttrykker samtidig en marginaliserende holdning til triquiene som et folk, og 

viser gjennom denne holdningen at de ser på seg selv som moralsk overlegne. 

                                              
7 Denne setningen er for generaliserende i forhold til at det finnes seksten ulike etniske grupper i samfunnet, og jeg bare har 
data om mestisers forhold til én av disse. Jeg bruker allikevel generaliseringen urfolksgrupper for letthets skyld, da det er det 
generelle inntrykket jeg sitter igjen med etter syv måneder i Oaxaca. 
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Jeg har i dette kapitlet vist et utdrag av hva slags holdninger til triqui som rører seg hos 

mestisbefolkningen i Oaxaca. Det er et nyansert bilde som tegnes, og det er tydelig at 

det er finnes mange ulike meninger om triquienes levemåter og væremåter. Allikevel 

finnes det en gjennomgående holdning som gir en følelse av at de fleste mener at de 

selv som mestiser er moralsk overlegne, og at de fordømmer triquienes levesett på 

mange måter. I alle fall det de selv mener er triquienes levemåter. Måten mestisene 

snakker om triquiene på, tyder på at det de eldre triquiene, og triquiene i landsbyene de 

henviser til. Men deres generelle uttalelser, og mangel på nyansering i sine holdninger 

gjør at meningene også omfatter de unge triquiene i byen.  

Hvordan påvirker det de unge triquienes bilde på seg selv? Hvordan påvirker det de 

som ikke føler seg helt som en del av dette triquisamfunnet som det snakkes om, men 

som allikevel blir ansett som en del av det av andre? I neste kapittel vil jeg gå gjennom 

data fra de unge triquiene, og analysere hvordan de gjennom sin væren og sine 

uttalelser uttrykker en ambivalent identitet, som absolutt er påvirket av storsamfunnet 

Oaxacas meninger om og holdninger til triqui. De skaper seg en identitet som på 

samme tid er en gjenspeiling av og en motsetning til sine foreldre og eldre slektningers 

identitet.  
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4. Vennskap  

”(…) the period when youth ends and adulthood begins are not the same everywhere: they vary across 

and within societies and cultures over time”.                        

de Boeck, Filip (2005) 

De fleste av mine informanter ble født i byen, eller flyttet dit som veldig unge. Dette 

gjør at de unge ikke identifiserer seg helt med sine tradisjonelle røtter, samtidig som de 

har en bakgrunn som ikke er sosialt anerkjent i Oaxaca, noe som igjen gjør at de heller 

ikke identifiserer seg med mestisungdom i byen. Å være oppvokst og bo i byen, 

medfører en mestisifiseringsprosess for de unge. En mestisifiseringsprosess som i følge 

Peter Wade (2005) foregår på ulike nivåer. Jeg konsentrerer meg i dette kapitlet kun om 

de unge triquiene, som er hovedfokus for denne avhandlingen. I neste kapittel, som 

omhandler familieforholdene til de unge triquiene, vil jeg nevne hvordan 

foreldregenerasjonen også er påvirket av denne mestisifiseringen, om så i en mindre 

grad enn ungdommene. 

Jeg vil i dette og det følgende kapitlet ta for meg utsagn fra triqui om deres egen 

situasjon i Oaxaca, og tanker de har om egen historie og kultur. Jeg vil beskrive temaer 

som de unge triquiene var opptatt av, og snakket med meg om i løpet av mitt opphold i 

Oaxaca.  Det har vært interessant å observere hvordan de unge triquiene er splittet i 

sine utsagn og sine handlinger. Det er tydelig at de unge befinner seg i en kontinuerlig 

prosess hvor de konstruerer sin identitet, en identitet som som verken er triqui eller 

mestis; noe som er nytt. Sissel Østberg skriver om muslimske ungdommer i Norge i 

boken Muslim i Norge (2005). Hun stiller med denne boken spørsmålet; Må de 

(ungdommene) velge mellom å være norske eller pakistanske, eller går det greit å være 

begge deler? Denne enten-eller holdningen stiller jeg meg kritisk til. Er det 

nødvendigvis et spørsmål om enten å velge det ene eller det andre eller ”å være begge 

deler”? Mennesket og kulturer er i konstant utvikling, og det må man også anta at 

gjelder unge i dag som verden over lever i en annen kontekst enn sine foreldre. Jeg vil 

argumentere for at disse unge ikke står med et valg om enten eller, eller begge deler, 
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men at de trekker ut deler av begge kulturer som de har erfaringer med, både gjennom 

personlig, levd erfaring og samfunnsskapte holdninger, og på denne måten skaper seg 

en ny identitet, som ikke nødvendigvis er triqui og mestis, men noe jeg vil kalle urban 

urfolksungdom. På en side tar de unge triquiene i byen avstand fra sine røtter og sin 

foreldregenerasjon, og på en annen side identifiserer de seg sterkt med visse sider av 

det de selv opplever som triquikultur, og gjennom dette skaper de en egen identitet, 

som man kan kalle en hybrid. I boken Makers and breakers (2005) beskriver Filip de 

Boeck hvordan barn og unge er påvirket av samhandling med familie, samfunnet og 

verden, og at alle disse ulike faktorene i de unges liv gjør deres aldersgruppe til en 

meget heterogen gruppe, med tanke på kjønn, rase, etnisitet og politisk posisjon i tillegg 

til alder (de Boeck,2005:3).  I tillegg til faktorene som de Boeck nevner, vil jeg også 

legge til samhandlingen med jevngamle som en faktor som påvirker de unges liv.  Jeg 

har tidligere drøftet påvirkningen fra storsamfunnet rundt ungdommene, og jeg vil i det 

følgende ta for meg to andre faktorer i de unges liv. Samhandlingen med jevngamle og 

samhandling med familien. Jeg vil i dette kapitlet analysere de unges omgangskrets og 

vennskapsforhold og i det neste kapitlet temaet familieforhold. Gjennom disse temaene 

kan vi se hvordan de unge, i forhold til sin foreldregenerasjon, og i forhold til sine 

sosiale relasjoner til triquier og ikke-triquier i Oaxaca, mestisifiseres på ulike nivåer, og 

konstruerer en identitet som inneholder komponenter fra de ulike kulturene de har 

vokst opp i. Wade er inne på dette i sin artikkel Rethinking Mestizaje (2005), når han 

beskriver mestisifisering.  

‟Instead of disappearing in a homogenous fusion, losing their identity, the original 

elements of the mixture retain their presence in the imagination of the cultural 

and racial panorama‟ (Wade, 2005:243)  

 

Overført til mitt tema vil dette si at triquiungdommenes skapte, mestisifiserte identitet 

ikke utsletter komponentene fra de to originale kulturelle meningsuniversene som har 

blitt blandet. Ungdommene vil alltid bære med seg triquienes historie og dens kulturelle 

meningsunivers innad og også bli assosiert med den utad.  Wade beskriver dette som 

en prosess drevet av eliten, for ikke å miste det hierarkiske systemet som de selv er på 
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topp av. Skulle mestisifiseringen nå sitt ideologiske mål, nemlig total homogenisering, 

ville dette hierarkiet forsvinne, og eliten ville miste sin makt i samfunnet (ibid.). Jeg vil 

tvert imot vise at denne prosessen, som tidligere ble drevet av eliten i dag har blitt en 

internalisert diskurs for de unge triquiene i byen, som nå også driver denne prosessen 

videre selv. 

”Todos somos de los pueblos” 

Luis (18) 

Luis er en atten år gammel triqui. Han kom til Oaxaca sammen med familien sin da han 

var syv år, og bodde i sentrum av Oaxaca til han var femten. Han bor i dag i en forstad 

til Oaxaca sammen med sin mor, far og fem søsken, sin brors kone, og deres sønn. 

Den siste av søsknene hans, en eldre søster, har giftet seg og flyttet til mannens familie, 

som er tradisjonell praksis hos triquiene (virilokalitet). Luis studerer administrasjon på 

første året på det offentlige universitetet i Oaxaca. Dette er mulig for Luis på grunn av 

at han er en del av „CEI‟s utdanningsprogram. Uten støtten fra sin amerikanske 

sponsor hadde han ikke hatt mulighet til å studere på grunn av hans families 

økonomiske situasjon. Familien hans har en bod ved byens førsteklasse busstasjon, 

hvor de, som mange av triquiene i Oaxaca, selger kjøpte og selvvevde tradisjonelle klær. 

Byen Oaxaca har en førsteklasse og en andreklasse busstasjon, som er plassert i 

henholdsvis det rikere og det fattigere området av byen. Førsteklasse-busstasjonen blir, 

naturlig nok, frekventert mer av turister, og det er derfor større sjanse for å få solgt 

tradisjonelle klær ved denne. Mange av triquiene har salgsboder ved denne 

busstasjonen. I tillegg til boden ved busstasjonen har familien til Luis også en salgsbod 

på det større markedet i sentrum. Denne har til Luis‟ eldre bror og hans kone ansvaret 

for. Boden ved busstasjonen er det stort sett Luis‟ mor som er ansvarlig for, men alle 

barna i familien hjelper til, og de fleste av de er sammen med sin mor ved boden hver 

dag. Familiens overhode, Luis‟ far, er alkoholiker, og tilbringer ikke mye av tiden sin 

ved familiens boder, men heller på en av byens mange cantinas. Dette er enkle puber 
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uten innsyn fra gaten, hvor personer, stort sett menn, sitter store deler av dagen og 

drikker øl og mezcal8. 

Det var i en samtale Luis og jeg hadde om venner at han uttrykte setningen som 

innleder dette avsnittet. ”Todos somos de los pueblos” - Vi er alle fra landsbyene. Luis sier 

om vennskap at det er irrelevant i forhold til sosial samhandling hvor man kommer fra, 

samtidig som han klart uttrykker at det ikke er irrelevant. På spørsmål om hvem 

vennene han er, sier han at det er folk fra alle deler av oaxaquensk samfunn. ”No 

importa”, sier han. Det er ikke viktig. Det er ikke viktig om man kommer fra byen eller 

landsbyer, om man er triqui eller mestis. Han forteller at i første klasse på 

ungdomsskolen er det vanlig at de unge grupperer seg og det er konflikter mellom 

ungdommene fra byen og de fra landsbyene. Med økende alder derimot forstår man 

mer, og når elevene kommer opp i tredje år av ungdomsskolen er det ikke lenger 

konflikter, og det har ikke lenger betydning om man er fra bygd eller by. Senere i 

samme samtale begynner Luis å motsi seg selv da han kommer med dette utsagnet i 

forbindelse med spørsmål på om det er forskjell på han og hans venner som ikke er 

triqui: ”no importa, todos somos de los pueblos” - ”det har ikke noe å si, vi er alle fra 

landsbyene”. Med dette vil han si at det ikke er noe forskjell mellom han selv og hans 

venner som ikke er triqui, fordi de alle er fra landsbyer. Her setter han selv plutselig et 

skille mellom de unge fra byen og de fra landsbyene, ved å si at de alle er like fordi de 

er fra landsbyer. Enda senere i samme samtale sier Luis også dette:  

”Jeg har ingen nære venner som er triqui. Triquiene er annerledes, de er mer lukket. De er usikre på 

seg selv og ikke trygge nok til å gjøre ting som å gå ut å danse eller synge”.  

Her setter han enda et skille og sier at triquiene også er annerledes enn unge fra andre 

landsbyer, i tillegg til å være annerledes fra unge i byen. Det som er ekstra interessant 

med disse utsagnene er at Luis snakker om triquiene som om de skulle være en gruppe 

han selv ikke er en del av. ”Son mas cerrados los triquis” – ”de er mer lukket”. Luis er ikke 

alene om disse uttalelsene om triqui som gruppe. 16 år gamle Inés fortalte meg om 

                                              
8 Mezcal er en type sprit som blir utvunnet av agaveplanten, som er den samme planten som tequila utvinnes fra. Mezcal er 
typisk for staten Oaxaca, hvor det er mer vanlig enn tequila, som er spriten som ellers forbindes med Mexico. 
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hennes nære venninner, og kunne samtidig fortelle at ingen av de var triqui. ”de er så 

sladrete triquiene. Jeg holder meg mest unna dem” 

Da jeg kom til Oaxaca oppfattet jeg Luis som en stille og sjenert gutt. Han snakket ikke 

høyt og mye, særlig ikke med ukjente, som for eksempel de frivillige ved „CEI‟. Da jeg 

ble kjent med Luis hadde han akkurat begynt på et salsakurs sammen med en østerriksk 

frivillig ved senteret. Den frivillige hadde tatt han med, og betalt kurset for han. Etter 

hvert som jeg ble kjent med Luis, og i månedene som fulgte i mitt feltarbeid, var det 

utrolig å se forandringen som skjedde i den atten år gamle gutten. Gjennom den 

mestringsfølelsen det gav Luis å danse salsa, var det tydelig å se at hans selvfølelse og 

sikkerhet på seg selv vokste i takt med danseevnene. Fra å sitte stille i et hjørne på en av 

sentrets salsautflukter på en lokal dansebar i februar, til å være et tidvis flørtende 

midtpunkt i mai. Jeg vil påstå at salsa, som det danses på akademiene i Oaxaca, er en 

typisk mestisaktivitet. Det er ikke vanlig å danse salsa på denne måten i landsbyene, og 

særlig ikke blant triquiene. Ikke engang Luis‟ egen søster ville tro på at Luis kunne 

danse salsa, og hans nevø, seksten år gamle Javier, så med forbauselse på da Luis en dag 

demonstrerte sine salsaferdigheter på plassen på „CEI‟ kontoret.  

Luis har selv begynt å nærme seg et ”mestisideal”, ved å legge vekt på verdier i 

hverdagen sin som ikke er tradisjonelt for triqui. Han har valgt å utdanne seg og han 

velger å danse salsa, som er en fritidsaktivitet mer typisk for mestiser. På denne måten 

kan man si at Luis driver en mestisifisering av sin egen identitet. Samtidig viser Luis i 

samtaler med meg at han er opptatt av at han er triqui, og at det er hans bakgrunn. ”En 

mis venas corre la sangre mixteca” – ”i årene mine renner det mixtecblod”. Han sier at det 

er sider ved triquitradisjonene som han liker, og andre som han ikke liker. Språket er en 

side ved triquikulturen han legger vekt på som viktig å videreføre. Det har han ønske 

om å videreføre til egne barn, uavhengig av om hans partner er triqui eller ikke. ”Tenk 

om språket blir helt borte, det hadde vært en tragedie”. Luis driver selektiv 

identitetskonstruksjon, og ender opp med en identitet som innebærer komponenter fra 

begge meningsuniversene han er del av i sin hverdag.  

Luis viser på den ene siden en ideologisk, normativ holdning til mestisifisering når han 

instinktivt, tidlig i samtalen om sine venner sier at nei, det er ikke forskjell på 
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ungdommene fra byen og ungdommene fra landsbyene, og triquiene som gruppe skiller 

seg ikke ut på noen måte. Segregering mellom gruppene er bare noe som skjer av 

uvitende barn, men når gruppene blir mer voksne og rasjonelle forstår de at det ikke er 

noe reelt skille mellom gruppene.  Dette kan sees som hva han mener burde være 

tilfelle, og hva som er ønskelig i et ideelt oaxaquensk samfunn. Senere i samtalen gir 

Luis oss innblikk i den andre, erfarte diskursen. Det er forskjell mellom unge fra byen 

og fra landsbyen. Det har han selv erfart gjennom å observere grupperinger på 

ungdomsskolen, og i det faktum at alle hans venner er fra landsbyer, og ikke fra byen. I 

tillegg kommer det også frem at Luis ikke har noen nære venner i triquimiljøet, nettopp 

fordi han anser de som ”annerledes” enn han selv. Samtidig som Luis uttrykker muntlig 

at han er triqui, og at det er mange sider ved det folk i Oaxaca ville kalt en del av 

triquiidentiteten han uttrykker tilhørighet til, som språket og festtradisjonene, velger 

han å leve mer i en mestishverdag, med mestisvenner og mestisaktiviteter. Men Luis 

har også en hverdag som triqui. Å sove over utenfor busstasjonen for å passe på 

morens salgsbod om natten en gang hver annen uke, er ikke noe noen av hans 

mestisvenner gjør. Han har en forpliktelse ovenfor familien sin om å hjelpe til og dette 

gjør at hans hverdag skiller seg fra den til hans venner. Dette gjør Luis til ”annerledes” 

enn sine mestisvenner igjen.  Samtidig som Luis lever i motsetningen mellom den 

ideelle diskursen om at det ikke har betydning hvem hans venner er, og den levde 

erfaringen om at han ikke vil identifiseres seg med andre triqui, erfarer han også at han 

har et annerledes liv enn sine mestisvenner, noe som fremhever hans triquiidentitet. 

Dette viser noe av den kompleksiteten ved mestisifisering som Wade viser til. Det er 

ikke snakk om å velge enten den ene eller den andre siden, triqui eller mestis. Luis‟ 

handlingsrom gir han mulighet til å velge på hvilke områder han vil identifisere seg som 

triqui, og hvilke områder han vil identifisere seg som mestis. Men dette 

handlingsrommet er også begrenset, både av familieforhold og av ytre omstendigheter.  

I eksempelet Luis er det begrenset av hans forpliktelser til familien, som er noe han 

ikke kan råde over uten at det skaper problemer i hans hverdag. Luis er forpliktet til å 

hjelpe til i familiens salgsbod, og dette gjør hans hverdag annerledes enn sine venners 

hverdag på en slik måte at han her ikke kan velge å identifisere seg som mestis. 
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“Son mas rebeldes” 

En av gjengene som frekventerte „CEI‟ senteret mye var en gjeng med unge 

triquigutter. Disse guttene brukte mye av sin fritid på å ”henge rundt” sammen ved 

salgsbodene til familiene sine. De spilte kort sammen eller spilte fotball. Det er ofte 

høyere forventninger til de eldre jentene i familien i forhold til å hjelpe til å selge fra 

bodene. Guttene er friere, og jeg så sjelden en ung gutt selge fra bodene på dagtid. Hvis 

guttene har noen ansvarsområder er det for eksempel å passe på bodene om natta, som 

Luis gjør. Men guttene holder seg allikevel mye i nærheten av familienes boder, som 

blir som et slags andre hjem. Her oppholder familiene seg store deler av dagen. Mateo 

var én av disse unge guttene. Han var 17 år gammel, og gikk siste året på videregående 

under mitt feltarbeid.  Mateo skiller seg fra Luis, fordi han har både vennskapsbånd og 

familiebånd hos triquiene. Hans argumenter likner på Luis‟ i det at han mener at det er 

irrelevant hva slags bakgrunn hans venner har. Mateo går på skole med mestiser, men 

han er allikevel ikke venner med noen av de utenom skoletid. Fritiden bruker Mateo 

stort sett sammen med ”gjengen” rundt salgsboden til sin mor, som består av sønner av 

andre triquiselgere i området, men på tross av dette har også Mateo ideer om hva som 

skiller triquier fra ikke-triquier. ”De er mer opprørske”, forteller han meg en gang som svar 

på et spørsmål om hva som karakteriserer en triqui. Selv om Mateo selv identifiserer 

seg som triqui, har triquibakgrunn og en omgangskrets som består stor sett av triquier, 

snakker også han om triquiene som ”de andre”. Mateos beskrivelse av triquiene som 

opprørske passer også godt med en av de typiske fordommene mot triqui i 

storsamfunnet Oaxaca, om at de er voldelige og aggressive. Mateo har tatt opp i seg 

denne fordommen, og bruker den selv mot andre. Hva mener Mateo med at triquiene 

er opprørske? På dette spørsmålet svarer han at det skal så lite til før triquiene skader 

eller dreper hverandre. Den minste uoverensstemmelse fører til vold. Men hvem er det 

Mateo snakker om? I løpet av mine syv måneder i Oaxaca så eller hørte jeg ikke om 

noen voldelige oppgjør mellom triquier i byen. Derimot hørte og leste jeg ofte om 

voldelige opprør i landsbyen San Juan Copala. Det var ikke uvanlig å lese om drepte 

menn, kvinner og ungdommer i landsbyene, som et resultat av den politiske konflikten 

i området. Dette sannsynliggjør at det er triquier i landsbyene Mateo snakker om når 

har referer til triquiene som opprørske. 
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Triqui i byen vs triqui i landsbyen  

At de setter et skille mellom triquiene i byen og triquiene i landsbyene er noe jeg 

opplevde flere ganger med triquiungdommene i Oaxaca. Da de snakket om triquiene, 

om hvordan de er, og hvordan de forholder seg til hverandre kom det ofte frem i løpet 

av samtalen at de var triquiene som fortsatt bor i landsbyene de snakket om.  Et 

eksempel på dette er en historie fra Silvano, en 21 år gammel gutt. Silvano er født i San 

Juan Copala, men kom til Oaxaca med sin familie da han var 8 år gammel, og studerer i 

dag på universitetet der. Silvano fortalte meg en dag om inndelingen av de tre ulike 

gruppene av triqui, altos, medios og bajos. Navnene har naturlige grunner, fordi gruppene 

er delt inn etter hvor de bor i området i forhold til fjellene, Altos, som betyr de høye, 

bor høyest opp i fjellene, medios, de midterste, bor lenger ned i fjellene, og bajos, som 

betyr de lave, bor nederst i fotenden av fjellene. Silvano kunne fortelle at de ulike 

gruppene var i sterk konflikt med hverandre, og man måtte være forsiktig med hvor 

man bevegde seg i området. Det var tydelig at Silvano snakket om triqui i nordområdene. 

Han fortalte om hvordan triqui sloss og drepte hverandre over små foretredelser som å 

bevege seg på andres eiendom eller baksnakking. Videre kunne Silvano fortelle, som 

svar på spørsmål fra meg, at de ulike gruppene, de som dreper hverandre over småting i 

landsbyene, kommer greit overens i byen. ”Her er vi roligere”, sier Silvano. Det er helt 

tydelig at det settes et skarpt skille mellom triqui i landsbyene og triqui i byen.  Silvano 

og jeg hadde også en samtale om triquienes giftetradisjoner. Som jeg skal komme 

nærmere inn på neste kapittel, har triqui en tradisjon for medgift. Dette omtales i 

Oaxaca generelt som at triqui selger døtrene sine, og det er et av de mest 

kontroversielle temaene omkring triquisamfunnet. Silvano fortalte med et 

ubestemmelig glimt i øyet om gjeldene priser for en kone i dag. ”Hvis hun er tynn og pen 

kan foreldrene selge henne for kanskje 50 000 pesos (25 000 nok). Men hvis hun er tykk og ikke så 

pen, får de ikke mer enn 10 eller 20 000 for henne” Selv hadde Silvano ingen planer om å 

kjøpe kone til seg selv, og han snakket om ”konekjøp” som noe som tilhører en 

virkelighet langt unna hans egen. Igjen et eksempel på en ung mann som identifiserer 

seg som triqui muntlig, men som har en idé om hva en triqui er, som ikke stemmer 

overens med hans eget selvbilde. En triqui i byen er ikke det samme som en triqui i 

landsbyen. 
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De unge triquiene i Oaxaca i dag er en ny kategori, og det er tydelig av disse 

eksemplene at de også ser på seg selv som det, og former sin identitet ut fra dette. De 

setter et skille mellom seg selv, som urban ungdom, og ungdommer i landsbyene, som 

lever etter mer tradisjonelle kodekser, og som i triquiungdommene i Oaxacas øyne er 

det mestiser mener når de snakker om triquier. Men det er også relevant for disse 

hvordan storsamfunnet Oaxaca ser på dem. Ser relevante mestispersoner i 

ungdommenes daglige kontekst også på disse ungdommene som en ny kategori, eller 

vil de alltid forbli tradisjonelle triquier for disse? Selv om ungdommene ikke ser på seg 

selv som like triquiene i landsbyen, bør de vel kunne identifisere seg med andre unge 

triquier i byen. Men på tross av dette har, som tidligere beskrevet, få av mine 

informanter andre nære venner som er triqui. Og de begrunner dette selv med at ”de er 

annerledes”. I storsamfunnet Oaxaca generelt generaliseres det mye når det snakkes om 

triqui. En triqui i byen er det samme som en triqui i landsbyen, det snakkes ikke om 

triquiene i byen som en egen kategori. De unge triquiene i byen derimot setter et skille 

mellom ”oss i byen” og ”de i landsbyene” når de snakker om triquier generelt. 

Triquiene i landsbyene blir av ungdommene ansett som å leve annerledes enn triquiene 

i byen gjør. Men når ungdommene velger omgangskrets, og når de snakker om sine 

venner skjer det et skifte. Her skiller ungdommene plutselig ikke mellom triqui i byen 

og triqui i landsbyen. Da er det snakk om triquiene som ”de”, på samme måte som 

mestisinformantene mine snakker om triquiene. Det blir her tydelig at 

triquiungdommene i byen er påvirket av den generelle diskursen i storsamfunnet. De 

har internalisert visse ideer om triquier som verserer i omgangskretsene rundt seg og 

gjort de til sine egne, også når det gjelder triquier i byen. Ungdommene har på en side 

fjernet seg såpass fra ”å være triqui” at de snakker om de som ”de andre” i visse 

sammenhenger, samtidig som de identifiserer seg selv som triqui og fremhever visse 

aspekter ved triquiarven som viktig å bevare, som for eksempel språket, høytidene og 

matkulturen. 

Kontrollerbar vs ikke kontrollerbar påvirkning  

Ved å omgi seg med venner som ikke er triqui, eller i alle fall gi uttrykk for at de 

ungdommene kaller sine venner er mestiser, og ikke triqui, gir ungdommene uttrykk for 
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at de selv kontrollerer mestisifiseringen av sin person. Ungdommene velger selv sine 

venner, og ved å velge å omgås mestisungdom, og ikke triquiungdom, fordi ”de er 

annerledes”, velger de samtidig hvem de skal være utad, og hvordan de oppfattes av 

storsamfunnet. Hvem dine venner er sier noe om deg selv. På denne måten er 

ungdommene en aktiv aktør i formingen av sin egen identitet så langt som 

handlingsrommet gir de mulighet til. Samtidig som identiteten blir formet gjennom 

ulike faktorer i ungdommenes liv som de ikke har mulighet til å kontrollere, tar de også 

selv en aktiv rolle i å forme sin identitet, gjennom å velge hvem de omgås med utenom 

familiesfærene.  Jeg har tidligere vært inne på de ukontrollerbare faktorene i 

ungdommenes liv, som inkluderer historien og storsamfunnets syn på triqui, samt 

forhold til egen familie. Dette er faktorer ungdommene ikke kan komme utenom, og 

som de må forholde seg til i sin hverdag, om det er på et bevisst eller ubevisst nivå. 

Noen av disse ukontrollerbare faktorene utgjør deler av mestisifiseringsprosessen på 

det ideologiske, samfunnsmessige planet, nemlig historien og dagens samfunnsforhold. 

Her har ikke ungdommene mulighet til å kontrollere påvirkningen på sin identitet utad, 

og som en konsekvens av dette reagerer ungdommene med en motforestilling som gjør 

at de på det normative planet tenker at det er irrelevant hvem mine venner er. Om de 

er triqui eller ikke har ingenting å si. Når ungdommene derimot kan kontrollere 

påvirkningen, som for eksempel ved å velge selv hvem som skal være i sin 

omgangskrets, kommer det derimot andre meninger frem. Ungdommene velger da ofte 

bevisst å omgås andre ungdommer som ikke er triqui, for det er en påvirkningsfaktor i 

deres identitetsskapende prosess som ungdommene har mulighet til å kontrollere. Men 

hva da med triquiguttene som henger sammen i en gjeng?  Vel, ungdommene gir aktivt 

inntrykk av at det ikke har noe å si hvem de omgås med, enten det er triqui eller 

mestiser. Samtidig sier de seg at de ikke har triquivenner, når de snakker på det erfarte 

nivået Men begge disse versjonene av ungdommenes virkelighet er den fortalte 

virkeligheten. Ser man på ungdommenes virkelige hverdag, viser det seg at de ikke 

omgås mange mestiser. De unge tilbringer mye av sin tid sammen med familiene ved 

salgsbodene, og de har derfor ikke mye tid til å pleie sin omgangskrets fra skole eller 

annet arbeid. Allikevel nevner de alle mestiser som sine nærmeste venner, og ingen 

triquier, som tidligere beskrevet.  Det er derfor tydelig at det er et bevisst valg at 

ungdommene fremstiller mestiser som sin nærmeste venner, selv om det ikke 
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nødvendigvis er disse vennene de omgås mest med i sin fritid. Det blir gjennom dette 

klart at den identitetsskapende prosessen til triquiungdommene er en kompleks affære, 

hvor ikke bare de forskjellige sosiale kontekstene som påvirker prosessen er ulike, men 

de forskjellige kontekstene er også komplekse innad.   
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5. Familie 

Når jeg nå har gjort rede for triquiungdommenes forhold til venner og omgangskrets, 

har det blitt analysert enda en viktig påvirkningsfaktor i deres identitetsskapende 

prosess. Hva som nå gjenstår er kanskje en av de viktigste faktorene, nemlig familie. 

Hvordan forholder disse ungdommene seg til egen familie og hvilke tanker har de om å 

stifte egen familie, med tanke på etnisk identitet? Hvordan spiller 

mestisifiseringsprosessen inn på familieforholdene og hvordan spiller familieforholdene 

inn på den identitetsskapende prosessen? 

Jeg har frem til nå i denne avhandlingen presentert ulike kontekster i 

triquiungdommene i Oaxacas liv, og kontekster som alle representerer ulike 

påvirkningsfaktorer til deres identitetsskapende prosess. Hovedvekten har frem til nå 

ligget på ungdommenes bevisste og ubevisste mestisifiseringsprosess, og hvordan de 

gjennom samfunnet rundt seg, og sin nære omgangskrets delvis ”ukontrollerbart” og 

delvis bevisst former sin egen identitet gjennom samhandling. Men disse ungdommene 

kan ikke analyseres uavhengig av en av de viktigste påvirkningsfaktorene i et barns liv, 

nemlig familien.  Uavhengig av de unge triquienes fortellinger om hvem de omgås 

mest, omgås de i realiteten mest andre triqui, i form av sine egne familier. 

Alle ungdommene jeg var i kontakt med i løpet av mitt feltarbeid i Oaxaca er barn av 

triqui som livnærer seg ved å selge tradisjonelle klær fra boder i provisoriske markeder i 

byen. Alternativt selger mange av kvinnene sjal til turister gående i gågata. Dette er 

hovedlivsnæringen til triqui som bor i byen, og i løpet av mine syv måneder i Oaxaca 

møtte jeg ikke, eller hørte jeg ikke om, noen voksne triqui som ikke jobbet med dette. 

Noen hadde andre jobber ved siden av, som for eksempel Paulina som jobbet på „CEI‟, 

men i tillegg til dette jobbet Paulina også som gateselger. Mine unge informanter er alle 

i arbeid ved siden av eller eventuelt istedenfor å være i utdanning. Ved siden av 

skolegang hjelper de alle familiene sine med salg. Enten hjelper de til i bodene sammen 

med familien, eller de selger halskjeder, hjemmeknyttede armbånd eller tyggegummi på 

gata.  Det er ikke uvanlig at barn og unge hjelper til med å skaffe penger til husholdet i 
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Latin-Amerika. Dette nevner Magazine og Rámirez Sánchez (2007) som en naturlig del 

av familielivet i den landsbyen i Mexico de selv studerte. De beskriver hvordan barn 

der begynner å bidra til familiens husholdning allerede som toåringer, og at foreldrene 

ikke ser på dette som utnytting av barna, men tvert imot som en naturlig del av et 

forhold preget av resiprositet mellom foreldre og barn. Foreldrene tar seg økonomisk 

av ugifte barn som bor hjemme i form av skolepenger og mat, og barn gir tilbake i 

form av husarbeid og ved å hjelpe til i en eventuell familiebedrift (Magazine & Rámirez 

Sánchez 2007:53). På samme måte er det naturlig for et barn av triqui i Oaxaca å hjelpe 

til i familiens salgsboder,  som informantene Luis og Inés. Dette er noe som skiller de 

unge triqui fra sine klassekamerater som er mestiser, da disse ikke må jobbe på samme 

måte, men isteden forvalter sin fritid til en viss grad som de selv ønsker det. 

Først i dette kapitlet vil jeg se nærmere på ungdommenes forhold til sin egen familie. 

Dette temaet har jeg delt inn i tre deler. Forholdet til mor, forholdet til far og forholdet 

til triquispråket. Det er noen mønstre som går igjen i familiene til ungdommene, og jeg 

vil senere analysere disse mønstrene i forhold til ungdommenes tanker om stifting av 

egen familie, i nær eller fjern fremtid, med hovedvekt på informanten Alejandra. I 

andre halvdel av kapitlet vil jeg også gjøre rede for den meste kontroversielle 

tradisjonen hos triqui, nemlig giftetradisjonen. 

Forhold til egne familier 

Det antas at forholdet til egen familie er en viktig påvirkningsfaktor i de unges 

identitetsforming, men familieforholdene er komplekse, og ulike faktorer i de unges 

familieanliggende påvirker de på forskjellige måter. Det skilles her mellom forholdet til 

mor, forhodet til far og forholdet til triqui-språket. De unges forhold til språket er 

relevant på bakgrunn av at dette er noe som knytter de til familiene sine, og som skiller 

forholdet til familien fra andre forhold i deres hverdag, hvor kommunikasjonen foregår 

på spansk.  
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Forholdet til far 

Et mønster som går igjen i familieforholdene til alle mine unge informanter, er at de 

har en komplisert, eller ikke-eksisterende forhold til far. Som tidligere nevnt hadde jeg 

lite eller ingen kontakt med triquimenn og fedre, dette på grunn av at mennene i 

familiene oppholdt seg andres steder enn resten av familien, og ofte på barer. Den 

eneste mann jeg fikk kontakt med var Don Sergio, som var en god informant i forhold 

til triquienes historie, politiske situasjon og tradisjoner. Dette kommer jeg tilbake til 

nedenfor.   

Atten år gamle Luis, som ble nevnt i kapittel fem, var ofte med en gjeng fra „CEI‟ som 

pleide å gå ut og danse i helgene. Denne gjengen bestod av frivillige og ansatte fra 

senteret, og Luis var den eneste brukeren av senteret som pleide å være med fordi han 

danset salsa, noe som ikke var vanlig blant de andre ungdommene i senterets program. 

Ved disse kveldene pleide alle å drikke øl eller noen drinker, og det var som regel et 

festlig lag. Luis derimot drakk alltid Cola og jeg så han aldri med en øl i hånda. Jeg 

tenkte ikke noe nevneverdig over dette, før en gang Luis hadde med seg en kamerat fra 

danseskolen sin. Kameraten drakk flere drinker i løpet av kvelden, og vi kom av den 

grunn inn på det temaet at Luis ikke drikker. ”Nei, det er et valg jeg har tatt. Du vet at faren 

min er alkoholiker?” Dette var ukjent informasjon for meg, så Luis fortsatte å fortelle. 

”Når han først begynner å drikke klarer han ikke å stoppe, og han kan være full i flere uker i 

strekk. Derfor har jeg sett hva alkohol kan gjøre med folk, og jeg ønsker ikke å havne i samme 

situasjon”. Luis har tatt et bevisst valg om å ikke drikke alkohol. Det er vanlig for gutter 

på hans alder i Oaxaca å drikke alkohol, både i familiære anledninger, og ved festlige 

anledninger med venner. Triquimenn generelt er kjent for å drikke mye alkohol, og det 

er ikke en ukjent sak i Oaxaca delstat at alkoholisme er et utbredt problem i de fattigere 

sosiale lag, og særlig i landsbyene (Campbell 2001:32, Dennis 1975). Andre 

informanters fedre hadde flyttet fra sine familier, og fra Oaxaca, for å søke jobb andre 

steder; ofte til Mexico By eller til USA.  

Et annet typisk eksempel på de unges forhold til sin far er Alejandras historie, som jeg 

kommer nærmere inn på senere i dette kapitlet. Hennes far flyttet til Mexico By da 

Alejandra var to år gammel, og har bare kommet tilbake på sporadiske besøksturer 



 62 

siden. Han er så å si en ikke-person i hennes liv, og hun forholder seg stort sett til sin 

mor og sin bestemor. Et siste eksempel er Inés, hvis far kjørte seg i hjel i 

alkoholpåvirket tilstand for fire år siden. Flere av triquiungdommene har bare mor og 

andre kvinner å forholde seg til fordi far og andre menn i familien er døde. María, 

Alejandras mor, kunne fortelle meg at nesten alle menn i hennes familie, far, bestefar 

og to brødre, hadde blitt drept i konfliktene i landsbyområdet nord i delstaten. Jeg ble 

fortalt flere ganger av triquikvinner selv at det var et problem med de mannlige triqui. 

De var stort sett late, ville ikke jobbe, og drakk mye. Disse historiene om triquimenn 

ble gjenspeilet av unge jenters uttalelser om triquimenn, og det er tydelig at de var 

påvirket av sine mødre, og andre triquikvinners historier. Inés kunne fortelle meg at om 

hun skulle gifte seg skulle det i alle fall ikke skje med en triquimann. ”Det finnes ikke noe 

bra med dem sier min mor. De er late, drikker og kontrollerer”. Inés viser her at hun på det 

normative planet har tatt et standpunkt om at hun ikke skal være sammen med en 

triqui, og at dette standpunktet er påvirket av hennes mors uttalelser og erfaringer. Inés‟ 

far var selv alkoholiker, noe som ble en indirekte årsak til hans død. 

Alejandra fortalte meg en gang på „CEI‟ en historie om en bekjent hun hadde hatt i 

Oaxaca. ”Hun ble solgt til en mann i Copala, og måtte flytte. Hun var i skole her og alt, men måtte 

slutte, og flytte til landsbyen for å være hans kone. Det endte med at han begynte å slå henne og 

mishandle henne og nå har hun det forferdelig”. Ved en annen anledning fortalte Alejandra at 

det ville vært uaktuelt for henne å la seg behandle slik av en mann. ”Jeg er annerledes enn 

mamma og de kvinnene som bor i landsbyene. Jeg hadde ikke klart å la meg kontrollere på den måten 

som de gjør. Hvis man har blitt kjøpt av en mann og hans familie, er man som en eiendel, og da har 

mannen rett til å behandle deg som han vil. ’Jeg har kjøpt henne, hun er min’. Jeg er for opptatt av å si 

hva jeg mener til å kunne godta å bli behandlet slik. Det er derfor jeg aldri kunne giftet meg med en 

triqui”.  Basert på sine bekjentes og sin egen mors erfaringer med triquimenn har også 

Alejandra bestemt seg for at å gifte seg med en triqui er uaktuelt for henne. Mer om 

dette kommer senere i kapitlet når jeg skal analysere Alejandras situasjon i forhold til 

stifting av sin egen familie. 
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Forholdet til mor 

Triquikvinnene er, som jeg har oppfattet de, sterke kvinner. Det er kvinner som har 

opplevd mye undertrykkelse i sitt liv, både fra egne familier og ektemenn, og fra 

mestissamfunnet i Oaxaca. På tross av dette er det kvinnene som jobber og tjener 

penger, og i mangel av støtte fra sin mann, tar de fleste vare på, og oppfostrer sine barn 

praktisk talt alene. Alle mine unge informanter bor sammen med sin mor, og det er 

mor de forholder seg mest til i sin hverdag. Far er en utydelig figur i mine unge 

informanters liv. Det er mor som jobber og tjener pengene, som tar seg av kontakt 

med skole og „CEI‟. Forholdet mellom mor og barn blir på grunn av dette et annet enn 

det mellom far og barn. Begge foreldrene påvirker sine barns identitetsskapende 

prosess, men i ulik grad og på ulike måter. 

Min informant Inés oppholder seg mye sammen med sin mor på markedet, og som 

eneste jente i familien har hun mye ansvar for sine yngre brødre. Som mange av de 

andre triquifamiliene har denne familien også to boder. Inés‟ eldre bror har ansvaret for 

en bod som selger sportstøy ved byens hovedmarket. Inés har også en eldre søster, 

men hun etterlot sin sønn hos familien for to år siden, da hun ble sammen med en ny 

mann. Yolanda sier at hun har flyttet fra Oaxaca, men hun vet ikke til hvor. Yolanda 

har derfor ansvaret for sin datters sønn Luis på fire år i tillegg til sine egne barn. Siste 

medlem i familien er Carlos på seks, som går i første klasse, og akkurat har begynt å 

lære seg å lese. Inés og familien bor i en forstad av Oaxaca, som ligger én times reise 

med buss utenfor byen. Familien oppholder seg derfor, som de fleste av triqui, hele 

dagen, fra morgen til kveld, ved salgsboden sin. Alle dagens gjøremål utføres med base 

i boden. Boden i seg selv er en midlertidig oppsatt bod av metallstenger, overtrukket 

med en stor presenning som beskyttelse mot regnet. Broderte bluser henger på 

innsiden av boden, og på denne måten utgjør de et lite ”rom” hvor tre vegger er dekket 

med klær. Inne i dette ”rommet” sitter Inés‟ mor Yolanda i sin huipil hele dagen og 

venter på kunder. Yolanda er utadvent og skravlete, og behandler eventuelle kunder 

med respekt. I fraværet av en far, som døde for fire år siden, er mor eneforsørger og 

familiens overhode. Hun og barna har et godt forhold, og hun stiller opp for å løse 

problemer for barna sine i skolesammenheng så vel som i det private. I en samtale med 

Inés om triquiers forhold til mestiser i Oaxaca trakk Inés selv frem sin mor som et 
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eksempel. ”Det er mange som slenger stygge kommentarer til mamma når hun står på markedet. De 

sier at hun skal reise tilbake til fjellene, og at hun ikke har noe her i byen å gjøre. Men mamma 

slenger bare kommentarer tilbake, Hun lar seg ikke mobbe. Hun er veldig tøff, men det har fått henne 

opp i mange problemer med folk også”. Inés viste i denne samtalen en beundring for sin mor, 

som ikke lar seg kue av stygge kommentarer eller rasistiske meninger blant mestiser på 

markedet. Hun forteller om morens stolthet med beundring i stemmen. Samtidig som 

Inés i sin private hverdag, og i sin vennekrets velger å holde seg unna triquier, som hun 

selv kaller det, har hun et nært forhold til sin mor, og beundrer henne for sin styrke og 

stolthet. Selv om Inés tilbringer mye tid med sin mor ved boden og til tross for at 

Yolanda snakker mye til Inés på triqui, snakker ikke Inés selv triqui. Jeg hørte henne 

ikke si noe på triqui i løpet av mine syv måneder i Oaxaca, og som svar på spørsmål om 

dette svarte hun selv at hun ikke kunne snakke triqui, at hennes mor aldri hadde lært 

henne det. ”Jeg forstår det, men jeg snakker det ikke selv”. Ikke engang på dirkete spørsmål 

om hva enkle uttrykk som ‟hva heter du‟ eller ‟hvor gammel er du‟ betyr på triqui ville 

Inés si noe på triqui. Hennes svar var alltid det samme: ”Jeg vet ikke, jeg snakker ikke 

triqui”. På denne måten skiller Inés seg fra mine andre unge informanter, som trekker 

frem språk som en av de faktorene ved triquitradisjonen som de ser på som viktig å 

bevare. 

Forholdet til språk 

Natividad (Nati) er kokka Paulinas niese. Hun er fjorten år, og et av barna i 

programmet til „CEI‟. Hun bor i et hus med sine syv søsken og mor og far, og går på 

ungdomsskolen. Nati kom til senteret nesten hver dag for å spise det daglig serverte 

måltidet, og for å snakke med sin tante Paulina. De fleste søsknene hennes er i 

programmet, og mange av disse er på senteret og spiser hver dag. Det var vanlig at 

triquikvinnene som var på senteret snakket den lokale dialekten triqui med Paulina på 

kjøkkenet. Dette var jeg vant til, og jeg hadde observert det siden jeg startet å jobbe 

der. På grunn av løse samtaler og spørsmål til noen av mine yngre informanter hadde 

jeg tidlig i feltarbeidet antatt at de unge triqui ikke ville snakke triqui. Dette var noe jeg 

så på som typisk for migrert urfolksungdom, og et typisk symbol på deres behov for å 

distansere seg fra sin urfolksbakgrunn og identifisere seg med mestisungdommen. 

Dette viste seg å være en feil antagelse. Nati kom til senteret gjennomsnittlig to eller tre 
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ganger i uken. I perioder mer, i perioder mindre. Hun hjalp ofte til på kjøkkenet når 

hun var der, og snakket mye med sin tante Paulina på triqui. I forhold til meg var Nati 

unnvikende, og hun kunne strekke seg til et nikk når jeg møtte henne på gaten. På 

senteret var hun glad og skravlete, men kun med sin egen familie, og samtalen gikk kun 

på triqui. Jeg fikk en dag høre at Nati hadde rømt hjemmefra, og vært borte i tre dager, 

og jeg ble også fortalt at dette ikke var noe nytt. Nati hadde problemer hjemme med en 

voldelig far, og hun hadde flere ganger rømt hjemmefra, men alltid kommet tilbake. 

Når hun rømte holdt hun seg sammen med en litt eldre jentegjeng som pleide å skulke 

skolen, og oppholde seg rundt i sentrum av Oaxaca. På grunnlag av denne historien om 

Nati forstod jeg at hun har behov for å distansere seg fra familien og hjemmet.  Når 

hun rømmer fra familien, søker hun tilflukt hos venninner som ikke er triqui. Jeg har 

ikke hatt personlig kontakt med Nati og snakket med henne om disse hendelsene, så 

jeg har ikke grunnlag for å uttale meg noe videre om akkurat dette. Men det jeg finner 

interessant med hennes historie, er hvordan hun, selv om hun distanserer seg fra 

familien og hjemmet og oppsøker ikke-triqui miljøer, snakket nesten utelukkende triqui 

når hun var blant triquier og andre på senteret („CEI‟), og i påhør av andre som ikke 

forstår triui. Hun gjorde ikke som mange andre unge som jeg hadde observert tidligere, 

som svarte på spansk selv om de ble tilsnakket på triqui av de eldre. Nati brukte heller 

triquispråket som et ekskluderingsverktøy ovenfor utenforstående. Å gjøre dette kan 

tolkes som en maktdemonstrasjon. Hun utøver makt ovenfor mestiser og andre ved 

senteret, ved å snakke på et språk de ikke forstår.  

Jeg kom etter hvert i mitt feltarbeid frem til at språket er et av aspektene ved 

triquibakgrunnen sin som de unge er interessert i å beholde. Selv om noen av de unge 

hadde uttrykt i samtaler med meg at de ikke kunne snakke triqui (”jeg forstår det, men jeg 

kan ikke snakke det selv”), observerte jeg etter hvert at de fleste unge faktisk snakket 

triqui med egne familiemedlemmer og de brukte det også som et middel til eksklusjon 

av utenforstående, som vist ovenfor.  Dette er et eksempel på det jeg har nevnt 

tidligere i avhandlingen om at de unge velger komponenter fra de ulike kulturelle 

meningsuniversene de er del av. På denne måten skaper de seg en unik identitet, ulik 

den eldre generasjon triqui og ulik mestisene i sine omgangskretser. De setter sammen 

de ulike komponentene, og kan også vurdere hvilke kulturelle komponenter de vil 
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fremheve eller ikke, uavhengig av hva som er mest fordelaktig i den gitte situasjonen.  

Dette ser vi i eksempelet ovenfor om hvordan Nati velger å bruke triquispråket som et 

makt- og eksklusjonsmiddel. 

At de unge velger å holde på triquispråket som en del av sin identitet sier noe om at de, 

selv om de er i en stadig pågående mestisifiseringsprosess, velger å beholde visse deler 

av sitt innsosialiserte triqui verdensbilde. Å være omgitt av triquispråket har sosialisert 

de unge inn i triquimiljøet, men ved senere å ha lært, og å være omgitt av det spanske 

språket i stor grad har dette vært med på å sosialisere de unge inn i mestismiljøet 

(Scheffelin&Ochs,1986:183). De unge har på denne måten utvidet sin kulturelle 

horisont, og de unges identitet, gjennom innsosialisering både i triquimiljøet og 

mestismiljøet, inneholder således komponenter fra begge miljøer, som de unge 

forvalter som det passer best i de ulike kontekster de befinner seg i i sin hverdag. Når 

det passer de unge, snakker de triqui. Enten fordi de er i en familiesituasjon, omgitt av 

triquispråket, eller når de som vist ovenfor kan bruke språket som et 

eksklusjonsmiddel. At de unge bruker triquispråket i samhandling med sine familier gir 

de noe til felles med disse, som de ikke har med sine mestisvenner eller andre i 

storsamfunnet Oaxaca. At de unge jeg snakket med stort sett var positive til å bevare 

og videreføre triquispråket kan tolkes som et tegn på at de setter pris på denne 

kontakten med sin familie, og ønsker å videreføre dette i forholdet til sine egne barn.  

Den positive holdningen til språk blant de unge kan også sies å bunne i at dette er en 

”legitim” del av triquikulturen i mestisenes øyne. Triquispråket er ikke en kontroversiell 

tradisjon i motsetning til giftetradisjonene. Det er derfor en faktor ved triqui som de 

kan stille seg positive til uten å skille seg for mye ut fra det mestissamfunnet de ønsker 

å være en del av.  

  

Giftetradisjoner 

En av de mest kontroversielle tradisjonene til triqui er giftetradisjonene. Dette er en 

side ved triquitradisjon som både mestisene jeg snakket med, og mine unge informanter 
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tar avstand fra. Triquienes giftetradisjoner blir sett på som kontroversielle av 

storsamfunnet fordi de innebærer medgift. Foreldre, eventuelt brødre i fars fravær, 

forhandler med beilere om brudepris for sine døtre, eventuelt søstre. Dette er et kjent 

fenomen som har blitt praktisert, og praktiseres, i mange samfunn verden over 

(Goody&Tambiah 1974, Hakanssen 1988, Iroegbu 2007, Kaplan 1985). Noe som gjør 

at triquiene skiller seg ut er at de snakker om denne tradisjonen som at foreldre ”selger 

sine døtre”, og menn ”kjøper seg koner”. Dette er måten alle triqui jeg snakket med i 

Oaxaca selv snakker om dette, fra fedre til døtre. At triqui selv snakker om disse 

giftetradisjonene som salg av kvinner er et annet eksempel på internaliserte fordommer 

fra mestissamfunnet. Foreldregenerasjonene til de unge triquiene omtaler denne 

tradisjonen som ”salg av kvinner”, noe som hentyder at også de er påvirket av 

metisifiseringsideen som verserer i Oaxaca. Før jeg presenterer hovedempirien om 

triquiungdommens forhold til giftetradisjonene vil jeg presentere og diskutere nettopp 

triquienes giftetradisjoner, da dette er et viktig tema som er meget relevant for hvordan 

dagens ungdom forholder seg til egne tradisjoner og til sin foreldregenerasjon. Det er et 

tema som alle ungdommene selv også tok opp i samtaler med meg, og som er essensielt 

å forstå for å forstå disse ungdommenes forhold til egen bakgrunn. 

”Vi selger døtrene våre” 

Don Sergio (65) 

En dag jeg gikk i sentrum med en australsk og en sveitsisk bekjent møtte vi på Don 

Sergio, en av de få mennene i triquimiljøet jeg kjenner og har kontakt med. Vi stoppet 

og gjennomførte vårt vanlige hilserituale, et håndtrykk og ”mi iazga?” ”Tah mih 

jahm’aa”9, som var en av de få frasene jeg hadde lært på triqui. Etter litt småprat om 

reise til San Juan de Copala og Semana Santa (påske) introduserte jeg mine to bekjente 

for Don Sergio. Hans første påfølgende spørsmål var så ”Vet de at vi selger våre døtre? 

Har du fortalt dem det?”, som ble spurt med et ertende smil. Jeg hadde tidligere i en 

samtale med Don Sergio, som er far til elleve barn, fått forklart nærgående hvordan 

triquienes opprinnelige giftetradisjoner fungerer. 

                                              
9 Dette er en hilsefrase, som direkte oversatt betyr ”hva gjør du?” - ”ingenting”, men som fungerer som frasene ”hvordan går 
det?” - ”bra”.   
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Brudepris og giftetradisjoner blant triquiene er et kontroversielt tema i Oaxaca generelt. 

Det var noe av det første jeg lærte om triquiene da jeg første gang kom til Oaxaca i 

2006, og jeg tror det er det samme for mange tilreisende. I alle fall for de som jobber 

som frivillige ved, eller besøker „CEI‟. Det ble fortalt meg av en amerikansk mann, som 

sitter i styret til organisasjonen. På tross av at fenomenet brudepris ikke er uvanlig i 

Oaxaca, og Mexico generelt (Collier 1979) er dette noe som snakkes om som 

kontroversielt og spesielt for triquiene. Jeg reagerte også på hvordan det ble snakket 

om dette fenomenet. Triquiene selger sine døtre. Jeg trodde ikke da at dette var et ord 

triquier selv ville sette på tradisjonen om brudepris, men dette ble senere avkreftet for 

meg. 

 I min første samtale med Don Sergio ble jeg satt inn i hvordan giftetradisjonen 

tradisjonelt blir gjennomført. Om en ung gutt har fått øye på en jente han er interessert 

i, sier han dette til sin far og faren kan begynne å planlegge ritualet det er å be om 

hennes hånd. Guttens far vil ikke legge seg i hvilken kvinne sønnen er interessert i å 

gifte seg med, i følge Don Sergio. Det er guttens eget valg. Faren til gutten ber med seg 

en annen mann i familien, gjerne en eldre mann, og drar til jentas foreldre for å 

forhandle om prisen. Jenta som det forhandles om blir ikke inkludert i samtalene. 

Mennene i guttens familie har med seg en flaske med mezcal eller agua ardiente. Hvis 

jentas far tar imot flasken som blir tilbudt, betyr det at han har akseptert tilbudet. Han 

er villig til å selge sin datter til dem. En uke etter dette første møtet, møtes foreldrene 

igjen, og denne gangen for å diskutere pris. Prisen for jenta avhenger av om guttens 

familie er økonomisk velstående eller ikke. En standardpris for en jente i dag ligger på 

mellom tyve og femti tusen pesos10, kunne Don Sergio fortelle. I tillegg til dette kan 

brudens far kreve en okse, flere kasser øl, sigaretter, enchiladas, tortillas, eller andre 

ting. Om guttens familie ikke er pengesterke, kan de få en rabatt i kontantprisen, og 

heller betale for eksempel med ti ekstra kasser øl. Ofte har familiene spart lenge for å 

betale guttens hustru. Det er vanlig med store familier med mange barn, så samtidig 

som en familie har økonomiske utlegg for koner til sønnene, har de også inntekter ved 

å gifte bort døtrene. I en femti minutters lang samtale om triquienes historie og 

                                              
10 Kursen på Mexikanske pesos ligger på rundt 100/50. Det vil si at tyve til femti tusen pesos tilsvarer ti til tjuefem tusen 
norske kroner, som tilsvarer en gjennomsnittelig årslønn for en triquifamilie i Oaxaca. 
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tradisjoner, snakket Don Sergio uoppfordret om dette temaet i tjuefem minutter. Det 

var tydelig i hans ordvendinger og ansiktsuttrykk at han med dette ville sjokkere meg. 

Han brukte selv ord som ”å selge” og ”kjøpe”, og så på meg med et avventende 

uttrykk.  Ved en senere anledning kom Don Sergio inn på kjøkkenet en dag jeg jobbet, 

og vi endte opp med å snakke om brudepristradisjonene igjen. Da hans fire år gamle 

datter kom inn sa Don Sergio til henne ”Jeg skal selge deg, ikke sant?” Hvorpå den lille 

vred seg og svarte, ”neeei”, etterfulgt av farens latter. 

George Dalton (1966) diskuterer Evans-Pritchards synspunkter i forhold til 

”medgift”/”brudepris”. Evans-Pritchard mener at brudeprisbegrepet er misledende, 

fordi det ikke kan sammenlignes med vestlig oppfatning av kommersiell varehandel. 

Han kommer med to grunner for hvorfor denne termen må kalles ugyldig: 

(1) Deltakerne ser ikke på medgiften som en kommersiell varetransaksjon. 
(2) Den sosiale situasjonen som medgiften inngår i, skiller seg skarpt fra den 

personlige kommersielle varehandelen. Begrepet ”brudepris” inkluderer kun det 
økonomiske aspektet. Får oss til å tenke på medgift som en ”kjøp/salg” 
situasjon.  

 
George Dalton argumenterer videre mot termen brudepris, fordi han mener at en 

kvinne ikke kan sammenlignes med en kommersiell vare i vårt samfunn.  

‟Moreover, in our economy one can buy Cadillacs and shoe polish if one has the 

cash; religion, sex, ancestry, lineage, political affiliation do not enter. There are 

few status barriers to commercial transactions. In bride wealth and irrigation-

water transactions there are status constraints. either brides nor irrigation rights 

are bartered to the highest bidder. Payment of goats is a necessary, but 

insufficient condition for acquiring wives and irrigation rights. In both, social 

relationships enter importantly.‟ 

George Dalton (1966) 

Måten Don Sergio snakker om giftetradisjonene på, gir grunnlag for assosiasjon til 

nettopp en kommersiell varetransaksjon. Han brukte i samtaler om dette økonomiske 

uttrykk som ‟salg‟ (Du vet at vi selger døtrene våre), ‟kjøp‟ (det er vanlig at faren kjøper en 

kone til sin sønn) og ‟rabatt‟ (hvis faren til gutten er fattig, og ikke har mye penger, kan 
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han få rabatt). Hvis jeg videre skal tolke det Don Sergio har fortalt meg om 

giftetradisjonene i triquikulturen bokstavelig, må jeg argumentere mot Daltons sitat. 

Triquikvinnene blir giftet bort til den som byr høyest, og sosiale relasjoner virker å ha 

minimalt å si, slik som Don Sergio fremstiller tradisjonene. På spørsmål om det ikke 

var å foretrekke at døtrene giftet seg med triquier, svarte han nettopp at nei, de giftet 

bort sine døtre til den som bød høyest, uavhengig om det var en triqui, en mexicaner 

eller en utlending. Han fortalte meg en historie om en sveitser som så en ung vakker 

triquijente på torget, og forelsket seg. Han snakket med jentas bestemor, og det hele 

endte med at sveitseren giftet seg med jenta, mot å betale bestemoren åtte tusen pesos, 

som tilsvarer cirka fire tusen norske kroner. Samtidig fortalte Don Sergio meg at denne 

type giftetradisjoner er noe som mest skjer i landsbyene og at det i byene ikke blir 

praktisert i like stor grad. På spørsmål om han selv hadde tenkt til å selge døtrene sine 

svarte Don Sergio ”Ja. Men hvis de nekter så nekter de, og da skal jeg la de være i fred”. De 

unge triquikvinnene i Oaxaca har vent seg til en annen livsstil enn jentene i landsbyene, 

og det å bli solgt av sin familie til en hvilken som helst mann, virker nå på disse som en 

helt unaturlig handling.  

”Jeg vil ikke bli solgt, jeg er ikke ei ku”.   

Inés, 15 

I motsetning til de voksne, eldre triqui, ser de unge triqui på disse giftetradisjonene som 

det Dalton diskuterer som ”brudepris”, og derfor er de så negative til tradisjonen. 

Jentene er ikke interessert i å bli solgt som en vare og på den måten være en eiendel 

som tilhører sin mann. Både jenter og gutter jeg snakket med om dette temaet uttrykte 

en negativ holdning til temaet, og hadde klare ideer om hvordan de selv ville at et 

eventuelt giftemål og stifting av familie skulle foregå i deres liv. 17 år gamle Luis 

uttrykte det på denne måten: ”Jeg vil heller at vi sparer de pengene sammen. Man skal jo starte et 

hjem, og da gir det ingen mening at mannen skal gi penger til jentas foreldre. De unge trenger jo de 

pengene selv for å bygge seg et hus og å kjøpe alt de trenger”. Luis‟ erfaring med 

brudeprisordningen har han fra at broren hans har kjøpt seg en kone. I motsetning til 

hva Don Sergio fortalte meg om at guttens familie betaler for jenta, betalte broren til 

Luis brudeprisen selv. Det er dette han referer til når han sier at det er bedre om paret 

beholder de pengene. Istedenfor at gutten betaler penger til jentas familie, sparer han 
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pengene, og bruker dem til å skape seg et hjem med sin kone. Denne logikken ligner 

mer på den logikken mestisene bruker når de tenker på giftemål. Vi ser her at både 

foreldregenerasjonen, her representert av Don Sergio, og den yngre generasjonen har 

blitt påvirket av mestisenes oppfattelse av deres giftetradisjoner. Don Sergio snakker 

om giftetradisjonene som nettopp en kommersiell handel, selv om han selv fortsatt er 

positiv til tradisjonen. De yngre har trukket det et steg videre, og i tillegg til å snakke 

om denne tradisjonen som en kommersiell handel, føler de at denne tradisjonen er 

irrasjonell, og ikke noe som er verdt å beholde. Dette gjelder både jenter og gutter. Vi 

ser her at ungdommene forhandler seg frem til en identitet gjennom å bevisst velge 

bort de faktorene som de ser på som negative og som kan identifisere dem som den 

triqui mestisene er skeptisk til. I motsetning til språk, som er en dimensjon ved triqui 

som ikke er kontroversiell og dermed ikke en kilde til skepsis fra storsamfunnet, er 

giftetradisjonene noe som bryter såpass med mestisnormen at det sees på som uetisk og 

usivilisert. 

Tanker om stifting av egen familie  

Når det gjelder stifting av egen familie har de unge gjort seg opp noen klare tanker om 

dette. Dette kom tydelig frem i samtaler jeg hadde med flere av informantene. Jeg har 

vært inne på temaet så vidt i avsnittet om de unge triquienes forhold til egne familier, 

og jeg vil i dette avsnittet gi noen et eksempel på dette og analysere videre hva tankene 

omkring familiestiftelse bygger på, og hvordan de passer inn i Wades ide om 

mestisifisering på ulike nivåer (Wade 2005). 

 

”Jeg må velge mellom familien min og kjæresten min” 

Alejandra (23) 

Alejandra er 23 år og jobber som resepsjonist ved, hvor hun begynte å jobbe tre år før 

jeg ble kjent med henne. Hun bor sammen med sin mor i en ettromsleilighet i El Fortin, 
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som er det området i byen hvor de fleste triquiene bor.11 El Fortin er et av de dårligere 

områdene i byen, noe som er poengtert i en populær reisebok om Mexico, der området 

beskrives som et sted i Oaxaca by hvor sted hvor man ikke bør bevege seg som turist, 

og spesielt ikke etter mørkets frembrudd. Alejandras far reiste fra mor og barn da 

Alejandra var et år gammel, og bor nå i Mexico City med ny kone. Far og datter har lite 

kontakt, men hun snakker med han på telefonen imellom, og han har vært og besøkt 

henne noen ganger i Oaxaca, for flere år siden. 

Alejandra har fullført la preparatoria, som er den mexicanske ekvivalenten til norsk 

videregående, men etter videregående begynte hun å jobbe istedenfor å fortsette å 

studere. Hun kjøpte store partier med klær og solgte de i omreisende markeder rundt i 

landet. Dette var ikke tradisjonelle klær, slik som triquiene selger på markedene i 

Oaxaca, men såkalte moderne klær, som jeans, bluser og topper. Dette holdt Alejandra 

på med i et år etter videregående, før hun slo seg til ro i Oaxaca og begynte å selge sjal i 

gatene, det samme arbeidet hennes mor, María, har drevet i mange år, og fortsatt gjør. 

Da Alejandra begynte å jobbe som resepsjonist sluttet hun å jobbe på gatene i Oaxaca, 

og forlot således det tradisjonelle levebrødet for triqui for et mer moderne levebrød. 

Alejandra snakket ofte med meg om at hun ville studere, men at det var vanskelig å 

bestemme seg, også på grunn av det økonomiske aspektet. Hun hadde en drøm om å 

studere gastronomi, selv om hun ikke er glad i å lage mat. Å studere gastronomi, hadde 

allikevel blitt vanskelig for Alejandra, mente hun selv, fordi den skolen som finnes 

ligger i Puebla, og det er for langt unna Oaxaca. Hun ville ikke flytte fra byen. Denne 

skolen var også veldig dyr, for dyr til at Alejandra og moren kunne finansiere 

skolegangen selv. Hun kunne heller ikke be sponsoren sin om så mye penger, og 

løsningen ble derfor å fortsette å arbeide, istedenfor å studere.  

Begrunnelser som dette virker som legitimeringer for at Alejandra ikke studerer. Ifølge 

et mestisideal ville det riktige å gjøre i forhold til hennes fremtid være å få seg høyere 

utdannelse, og en bedre jobb, men samtidig er hun ikke spesielt interessert i dette. Det 

finnes en gastronomiskole i Oaxaca, og det hadde ikke vært umulig for Alejandra å gå 

på denne, hverken praktisk eller økonomisk. Men hun har andre planer for fremtiden. 

                                              
11 Mange av triquiene som jobber i byen bor i en av byens forsteder, som ligger ca tre kvarters bussreise unna bykjernen 
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Alejandra hadde hatt en kjæreste i litt over et år da jeg kom til Oaxaca. José er et år 

yngre enn Alejandra, og jobber i et byggefirma på dagtid, og som vakt på et av Oaxacas 

diskoteker på kveldstid. Han er ikke triqui, men fra en landsby som ligger på grensen til 

den nordligere delstaten Veracruz. José har, som mange landsbyboere, flyttet inn til 

byen for å finne arbeid. Han bor alene på et leid rom med delt bad i samme område 

som Alejandra og María. Da jeg først ble kjent med Alejandra, fortalte hun meg at hun 

skulle avslutte forholdet til José. Hun synes han var litt for ung og umoden for henne, 

og hun var også redd for at han kunne komme til å bli voldelig etter hvert. Josés mor 

hadde fortalt Alejandra om Josés far, som hadde vært aggressiv mot henne da han var 

yngre. Alejandra er redd for at dette ”lynne” er noe José har arvet, og at han kommer til 

å utvikle den samme type aggresjon mot henne.  Hun fortalte meg at hun hadde vært 

inne på tanken om å gifte seg med han før, men at hun nå hadde funnet ut at hun ikke 

ville være sammen med han.  

Tre måneder ut i feltarbeidet mitt hadde Alejandra fortsatt ikke avsluttet forholdet til 

José. En dag på kjøkkenet kom hun inn til meg på kjøkkenet på „CEI‟ når jeg stod og 

vasket opp og spurte meg om det var vanlig at det var vondt å ha sex første gang man 

gjorde det. Jeg forsto av måten hun spurte meg på at hun selv hadde hatt sex for første 

gang, og var interessert i å snakke med meg om det. Det viste seg at hun hadde hatt sex 

med José dagen før, og hun hadde blandete følelser om dette. Hun sa at hun følte seg 

litt skyldig fordi hun hadde hatt sex med en hun ikke var gift med. Dette var noe hun 

hadde blitt oppdratt til å tenke på som en synd. Samtidig trodde hun det kom til å skje 

igjen, selv om hun også var usikker på om hun virkelig ville det. ”Blir man ikke avhengig 

av det, når man først har begynt å gjøre det?” I ukene og månedene som fulgte denne dagen 

dreide samtalen mellom Alejandra og meg stort sett om sex. Alejandra ville vite om alt 

fra ereksjonsproblemer til prevensjon. Men samtidig som hun spurte om alt dette, var 

hun fortsatt usikker på om hun ville fortsette å ha sex med José. I hvert fall før de 

eventuelt giftet seg. Bryllup var plutselig aktuelt. Alejandra var flere ganger i løpet av 

disse månedene bekymret for at hun var gravid. Hun snakket stadig om forsinket 

menstruasjon, og vi snakket mye om hva hun skulle gjøre dersom hun ble gravid med 

José. Hennes løsning ville være å gifte seg med José så fort som mulig, så ingen skulle 

mistenke at hun hadde blitt gravid utenfor ekteskapet. Men hun var bekymret for at de 
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ikke skulle få giftet seg i tide, så familiene ville forstå at barnet var blitt unnfanget før 

bryllupet. Alejandra er redd for at familien skal forstå at hun har hatt sex før 

ekteskapet, og er også redd for at de skal kunne regne seg frem til at barnet ble 

unnfanget før bryllupet, noe som hadde vært uakseptabelt. Seksuelle relasjoner utenom 

ekteskapet er like lite tolerert hos triquiene som hos andre katolikker. Alejandra fortalte 

at hennes mor ville blitt forferdet, og det ville ha blitt snakket og sladret om i 

triquimiljøet. Hun ønsket ikke å utsette verken seg selv eller sin mor for dette. 

Alejandra valgte etter noen måneder med frustrasjon, og frykt for graviditet å gifte seg 

med José. Hun fortalte meg dette med begrenset entusiasme. Hun var fortsatt redd for 

at José ikke ville bli en god ektemann for henne, med tanke på hans latskap i hjemmet, 

og hans voldelige far. Hun var redd for at han var så bortskjemt hjemme at han ikke 

kom til å ville hjelpe Alejandra med husgjøremål når de to ble mann og kone. Hun var 

opptatt av at hun ikke ville være en kone som bare sitter hjemme og passer hus og 

barn, mens mannen er ute med venner og i arbeid. ”Jeg er ikke sånn” sa hun, ”jeg har tro 

på at mannen og kvinnen må gjøre like mye i huset, og hjelpe hverandre. Jeg er mer moderne enn mine 

foreldre”. Med dette distanserte hun seg fra foreldrenes tradisjonelle levesett, hvor kona 

er ansvarlig for hus og barn, mens mannen bruker mer tid på egen fritid, selv om de 

begge jobber. Det viser også hvordan Alejandra ikke bare ser på seg selv som mer 

mestis enn triqui. Hun ser på seg selv som noe nytt, noe moderne. Kommentaren om 

at hun er en moderne kvinne er også en av grunnene til at hun ikke vil gifte seg med en 

triqui, fordi hun sier at en triqui mann vil kunne kreve av henne at hun jobber mer i 

hjemmet enn han. Hun fortalte meg historier om triquikvinner i hennes familie som er 

naive og ”gammeldags”, og som lar mennene sine bestemme over seg, og til og med 

mishandle seg fysisk. Hvorfor ville Alejandra da gifte seg med José? Kan hun forvente 

en mer moderne holdning av José enn hun kan av en triquimann? Hun har de samme 

bekymringene om han som ektemann som hun uttrykker er typisk for triquimenn. Hun 

nevner både latskap i hjemmet og voldelig adferd. Allikevel vektlegger hun ulikheter 

mellom triqui og andre menn når hun snakker om hvorfor hun ikke vil gifte seg med en 

triqui. Det kan tyde på at uttalelsene hennes om triquimenn som uaktuelle giftepartnere 

for henne ikke bunner i erfaringer, men i storsamfunnets ideer om hva en triquimann 
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er. Hun snakker om et skille mellom triquimenn og andre menn, men i praksis har hun 

de samme tankene om José som mann, selv om han ikke er triqui. 

 På tross av alle tvil, og at Alejandra noen måneder før hadde vært bestemt på å avslutte 

forholdet deres var hun nå fast bestemt på å gifte seg med José, og planleggingen var i 

full gang. Bare et par uker før denne avgjørelsen, hadde Alejandra fortalt meg i et 

fortrolig øyeblikk at hun mistenkte at hun var gravid med José, og hun var veldig 

bekymret. Som beskrevet ovenfor hadde Alejandra vært bekymret for å bli gravid 

utenfor ekteskapet, og løsningen hennes ville være å gifte seg så fort som mulig, for at 

ingen skulle mistenke at barnet var unnfanget utenfor ekteskap. Alejandra hadde vært 

bekymret for graviditet før, men denne gangen var hun så godt som sikker på at hun 

var gravid. Jeg anbefalte henne å gå til legen for en undersøkelse, og neste dag gikk vi 

sammen til legen. Alejandra var redd for å gå alene, og José arbeidet, og hadde ikke 

mulighet til å være med henne. På legekontoret snakket Alejandra med en kvinnelig 

lege, og fortalte om sin mistanke. Hun ble henvist til et annet kontor, for å ta 

blodprøve, for å undersøke om hun hadde rett i sin mistanke. I tillegg ble hun anbefalt 

å komme tilbake til legen for å prate om prevensjon om mistanken var feil. På kontoret 

for blodprøve ble vi sittende å vente i tyve minutter på svar på blodprøven, og tilsutt 

kom brevet som avkreftet Alejandras mistanke. Hun var ikke gravid. Alejandra var 

lettet og ringte José for å fortelle. På vei hjem fra kontoret snakket vi om at Alejandra 

måtte gå tilbake til den kvinnelige legen for å snakke om prevensjon, og Alejandra var 

enig i at det måtte hun gjøre nå. Hun hadde ”sluppet unna” denne gangen, og ville ikke 

risikere at det skjedde igjen. Men på tross av disse planene gikk Alejandra aldri tilbake 

til den kvinnelige legen. Knappe to uker etter denne opplevelsen annonserte hun det 

kommende bryllupet for meg. Å begynne å bruke prevensjon var ikke lenger aktuelt, nå 

som det seksuelle forholdet skulle legitimeres gjennom ekteskap. 

Gjennom dette viste Alejandra igjen den kompleksiteten jeg har nevnt ovenfor. 

Samtidig som hun er seksuelt aktiv og snakker om å begynne med prevensjon, er hun 

skeptisk til det. Hun luftet noen bekymringer for meg, om at prevensjon som p-pillen 

og p-sprøyte var farlig for kroppen. Det er typiske rykter som verserer i katolske 

miljøer generelt, og spesielt i triquimiljøet. Triquiene ser på hvert barn som en gave fra 

Gud, og det er ikke i menneskenes makt å bestemme hvor mange barn man skal ha. 
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Det er Gud som gir barn, og er man heldig, gir Han mange. Å bruke prevensjon blir 

sett på som et forsøk på å overstyre Guds vilje, noe som vil være en blasfemisk 

handling 12. 

Alejandra uttrykte seg negativt om sin kjæreste, og da hun begynte å ha et seksuelt 

forhold til ham uttrykte hun fortsatt en tvil om riktigheten av forholdet. Allikevel valgte 

hun å gifte seg med José, da hun innså at forholdet kunne, og mest sannsynlig kom til, 

å ende med en graviditet. Dette kan tolkes som at Alejandra lyttet til en tillært moral 

som fortalte henne at det ville være feil å ha et seksuelt forhold til en mann hun ikke 

var gift med, og i tillegg benytte prevensjon. Alejandra viser med dette et behov for å 

ha kontroll over eget liv, og å kunne bestemme selv over egen fremtid. Hun nevnte i en 

samtale med meg om fremtid og planlegging av barn, at hun ikke var interessert i å ha 

barn med José enda, hun ville først se hvordan forholdet de to imellom gikk, før hun 

ville bringe et individ til inn i familien. Dette er veldig lite typisk for triqui, som ser på 

mange barn som en ressurs, og som et tegn på god reproduksjonsevne, som er noe 

som verdsettes høyt. Disse uttalelsene til Alejandra om familieplanlegging fikk meg 

umiddelbart til å tenke på en kampanje som jeg hadde blitt fortalt om tidlig i mitt 

feltarbeid. En statlig kampanje som hadde foregått to år tidligere. La familia pequeña vive 

mejor! (Den lille familien lever bedre!) Denne kampanjen la vekt på familieplanlegging 

og ville påvirke foreldre til å få færre barn, for å ha bedre råd til å leve godt. Kampanjen 

var rettet mot fattigere familier, som ofte vil si urfolk og innenfor her også triqui, som 

vanligvis har større familier enn den jevne mestisfamilie i dagens Oaxaca. I følge min 

informant Amado var det en hissig kampanje som innebar hyppige videoklipp i media 

og store bannere sentralt plassert flere steder i byen, som bar oppfordringer om å 

begrense barneflokken for å ha muligheten til et bedre liv. På denne måten idealiserte 

kampanjen mestisenes familieforhold over triquienes, som tradisjonelt har innebært å få 

så mange barn som mulig, eller om min informant Dionisia sa det: ”(…)så mange barn 

som Gud gir meg”. Alejandra viser derfor ved å snakke om familieplanlegging, og et ønske 

om å kontrollere familieforøkelsen i forhold til hvordan forholdet til mannen fungere, 

en avvisning av triquitradisjon, og et ønske om å lede et familieliv som lever opp til et 

                                              
12 Dette gjelder for så vidt for katolikker generelt, og kan ikke tolkes på et typisk kulturelt trekk som Teresa har fra sin 
triquibakgrunn. 
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mestisideal. Man kan også se dette i forhold til den tidligere nevnte fordommen om at 

triquiene får mange barn, men ikke tar godt vare på dem. Alejandra vil kunne vite at de 

barna hun setter til verden skal ha mulighet til å bli tatt godt vare på. Som om hun 

etterlever fordommene som råder i storsamfunnet ved å strebe etter å gjøre det 

motsatte av det som er typisk for triquiene.  Dette er Alejandras normative forhold til 

stifting av egen familie, men på det erfarte nivået lever Alejandra etter helt andre 

normer. Hun begynner ikke med prevensjon, som hun snakket om. Hun gifter seg 

heller med sin kjæreste, selv om hun er usikker på hans egnethet som partner og som 

far, noe som hun vet mest sannsynlig kommer til å føre til en graviditet.  

Bryllupet var nå under planlegging. Men det var foreløping kun for Alejandra og José. 

En viktig del mexicanske bryllupsforberedelser, eller rettere sagt, en forutsetning for de, 

er at foreldrene til mannen ber foreldrene til kvinnen om deres datters hånd, på sin 

sønns vegne. Dette er vanlig blant flere folkegrupper, ikke bare hos triquiene. Det som 

gjør at triquiene skiller seg ut er deres tradisjon med brudepris, vist ovenfor. Dette ble 

et dilemma for Alejandra. I en av våre mange samtaler i på „CEI‟ fortalte Alejandra meg 

om sine bekymringer angående dette. Josés familie var ikke vant til triquienes 

giftetradisjoner, og Alejandra var bekymret for hvordan de ville reagere når hennes 

mor, María ba om penger for henne i retur for hennes velsignelse til bryllupet. For det 

var hun sikker på, Alejandra, at hennes mor kom til å be om penger. Uansett om 

Alejandra ville nekte, ville María stå på sitt. Hun er urokkelig i følge Alejandra. ”Min mor 

er veldig tradisjonell, hun vil holde tradisjonene ved like”.  

Alejandra viser her en stor uvilje mot triquitradisjonen. Hun vil gifte seg, men lysten til 

å gifte seg er ikke stor nok til å overkomme skammen det ville være om hennes mann 

var nødt til å betale for henne. ”Hadde han vært triqui hadde det ikke vært noe problem” sier 

Alejandra, ”men José er ikke vant til denne tradisjonen, og jeg tror ikke han vil gifte seg med meg om 

han må betale”. På spørsmål om hva som vil skje om hun gifter seg med José uten 

morens velsignelse svarer Alejandra: 
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”da vil min mor avskrive meg som sin datter. Jeg må velge mellom min familie og min 

kjæreste. Min mor vil ha betalt, og hvis jeg nekter å respektere det mister jeg min mor. 

Min kjæreste vil gifte seg med meg, men ikke betale. Om jeg krever betaling mister jeg 

han”. 

Dette er livet for en triquikvinne mener Alejandra, man må velge om familien og sin 

kjære er uenige. Det finnes ingen mellomting. De kan stikke av og gifte seg, men da 

antagelig aldri komme tilbake. Hun bruker sterke ord.  

Hva med Alejandras far? Hvordan stilte han seg til dette? Alejandra fortalte at hun 

hadde snakket med sin far om temaet, og at han ikke ville kreve penger av Josés familie, 

han synes ikke det var nødvendig. Hadde Alejandra valgt å bruke sin fars godkjennelse, 

hadde hennes mor sett seg nødt til å respektere dette. María og Alejandras far er 

fortsatt gift, selv om de ikke lever sammen, eller vært sammen på tjueto år. María måtte 

derfor ha fulgt farens vilje, om han hadde krevd det, siden han betalte brudepris for 

María i sin tid, og derfor fortsatt bestemmer over María i teorien. Faren til Alejandra 

virker derimot ikke å ha spesielt sterke meninger om saken, så Alejandra kan derfor selv 

velge om hun vil bruke farens mening om saken mot sin mor. Dette ville hun ikke. 

Hun mente selv at det ville være meget respektløst mot sin mor å gå over hennes hode, 

og lage avtaler med sin far, siden det er María som har oppdratt henne og levd med 

henne hele sitt liv.  

Tre uker etter jeg dro fra Oaxaca giftet Alejandra og José seg, Det ble aldri snakk om 

noen brudepris. Josés foreldre ba María om Alejandras hånd på sinn sønns vegne. 

María godtok, og nevnte ikke brudepris med et ord. To måneder senere fikk jeg høre 

nyheten om at Alejandra var gravid.  Nyheten om det kommende barnet forsterker mitt 

argument om diskontinuiteten mellom Alejandras normative, mestisifiserte ide om 

familiestiftelse, og hennes levde erfaring, som likner mer på hennes mor, og hennes 

triquisøstre i landsbyenes måte å leve i familier på.  Samtidig viser Alejandra en 

mestisifisert holdning til sin egen mor, og hennes gammeldags ideer om giftemål, som 

er basert på hennes identitet som triqui. Alejandras frykt for at moren hennes skal 

komme til, og at hun helt sikkert kommer til, å be Josés foreldre om penger for 

Alejandra bunner i hennes idé om at alle triqui fra landsbyene praktiserer denne 
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tradisjonen. Dette er samme måte som jeg hørte mestisene på senteret fremstille 

triquienes forhold til denne tradisjonen.  

Det jeg har vist her er et eksempel på kompleksiteten i en ung triquikvinne i byens 

forhold til stiftelse av egen familie. Hennes uttalelser og handlinger rundt hennes eget 

giftemål, og hennes egen familieforøkelse viser at hun har et komplekst forhold til 

dette. Det er liten sammenheng i hva Alejandra sier, altså hennes normative idé om 

familiestiftelse, og hva hun gjør, altså hennes levde erfaring. Jeg vil argumentere for at 

Alejandra på det normative nivået forholder seg mer til de mestisifiserte ideene om 

familiestiftelse. Hun nevner her prevensjon, og snakker om at hun som selvstendig 

kvinne er opptatt av å velge den mannen som vil være en god mann for henne, og en 

eventuell god fremtidig familiefar.  Alejandras levde erfaring, og det hun faktisk gjør 

står derimot i kontrast til dette. Hun bruker ikke prevensjon, hun gifter seg med José 

tross sin frykt om at han ikke er en rett mann for henne, og hun får barn tidlig, 

umiddelbart etter bryllupet er gjennomført. Denne levde erfaringen er det hun har 

observert selv i sin nære omgangskrets, som er hennes egen familie, og andre 

triquifamilier som oppholder seg på markedene.  Alejandra følger sitt eget prinsipp om 

ikke å gifte seg med en triquimann, men samtidig følger hun i sin mors fotspor ved å 

gifte seg halvveis mot egen vilje, og å få barn umiddelbart etter bryllupet. Hvor stor 

grad av disse avgjørelsene som har vært Alejandras eller Josés har jeg ingen konkrete 

data om, bortsett fra at Alejandra fortalte meg at José gjerne ville gifte seg med henne, 

og at han ikke hadde noe imot om de ble gravide. Han ville ha barn. Så det finnes en 

mulighet for at Alejandra lot seg presse inn i dette ekteskapet. Men da jeg ikke har noe 

videre data om dette vil jeg ikke spekulere noe videre, annet enn å konkludere med at 

det er tydelig at Alejandra her har gått mot sine egne uttalte prinsipper på flere punkter.  

Familien som påvirkningsfaktor - arbeid 

Jeg har i dette kapitlet vist hvordan forholdet til familien også er en viktig 

påvirkningsfaktor for de unge triquienes pågående identitetskonstruksjon. 

Ungdommene har gjennom sitt tette bånd til familien visse preferanser i livene sine 

som gjør at de ligner sine foreldre, og da særlig sin mor. Men samtidig har 
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ungdommene gjennom foreldrenes erfaringer valgt å bevege seg bort fra en del 

tradisjoner som foreldrene tar for gitt. Dette gjelder spesielt sosiale relasjoner til det 

annet kjønn, altså forholdet til giftemål og reproduksjon. I forhold til de unge 

triquienes relasjoner til venner og omgangskrets er familien en annen type påvirkning. 

Mens mestisifiseringsideen ligger sterkt under overflaten til de unges forhold til sin 

venneomkrets, er det fra familien ikke nødvendigvis bare denne som gjelder. 

Foreldrenes dårlige erfaringer i det sosiale liv blir observert, og de unge streber mot å 

ikke måtte gjennomgå det samme i sine liv. Men det blir for enkelt å si at de unge 

triquiene er påvirket av mestisifiseringsideen i så stor grad, mens den eldre 

generasjonen holder på de gamle tradisjonene. Som vist i dette kapitlet skinner den 

pågående mestisifiseringen også gjennom når Don Sergio, som et medlem av 

foreldregenerasjonen, omtaler triquienes giftetradisjoner som kjøp og salg av kvinner. 

Dette viser at også foreldregenerasjonen til en viss grad er påvirket av den fortsatt 

pågående, om enn i det ubevisste, mestisifiseringen i Mexico.  

Triquienes giftetradisjoner blir sett på som et bevis på hvor usiviliserte disse er, og det 

er derfor den delen av triquienes tradisjoner som blir fremhevet som mest 

kontroversiell i fremstillingen av triqui. Denne typen medgift blir ikke praktisert mye av 

de migrerte triquiene ble jeg fortalt, men det er allikevel tydelig at det er noe de unge 

triquiene må forholde seg til gjennom fordommer fra mestisbefolkningen. Fordommer 

som de unge selv internaliserer, og igjen bruker mot sin foreldregenerasjon, som vist i 

eksempelet Alejandra hvor hun uriktig beskylder sin mor for å ha det hun kaller et 

gammeldags syn på giftetradisjoner og medgift.  Samtidig som Alejandra i dette viser en 

negativ holdning til triqui og deres forhold til giftetradisjoner, viser hun også selv en 

tendens til å ville videreføre tradisjonen om kvinnen som arbeider, og at hun selv også 

verdsetter arbeid over utdannelse. Alejandra snakket løst om utdanningsplaner, men 

disse ble det aldri noe av. Hun valgte isteden å fortsette å jobbe, selv etter hun giftet 

seg. I tillegg til jobben som resepsjonist startet Alejandra og hennes mann også å drive 

en salgsbod i sentrum, hvor alle triquiene har sine boder. Boden ble tydelig omtalt som 

Alejandras bod, og det var hun som var sjefen over driften. Mannen José, hadde sluttet 

å jobbe som dørvakt etter at de giftet seg, og jobbet også bare tidvis som håndverker. 

Dette vil si at det var Alejandra som nå var hovedforsørger for familien, og dette 
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plasserer henne i samme situasjon som sin mor og sine andre kvinnelig slektninger. En 

typisk triquikvinne? Alejandra gikk i løpet av mitt kjennskap til henne fra å være en ung 

datter til å bli kone og mor. Fra å vise stor skepsis til triquitradisjoner, og å fremstille 

seg selv som ”annerledes” enn andre triquikvinner, og da særlig den eldre generasjonen. 

Hun har uttrykt et ønske om ikke å følge de mest kontroversielle triquitradisjonene, og 

hun har også uttrykt et ønske om å følge det statlige rådet om å drive 

familieplanlegging. Senere får allikevel Alejandra barn raskt etter ekteskapet er inngått, 

og hun velger også å holde på sitt arbeid som resepsjonist, og slik videreføre 

tradisjonen om kvinnen som familieforsørger. På denne måten viser Alejandra en 

kontinuitet til sin triquibakgrunn gjennom en praksis som bryter med en del av 

diskursen som hun benytter seg av i kommunikasjonen om seg selv. Istedenfor å 

utdanne seg og benytte seg av de valgmuligheter for sin egen fremtid, velger Alejandra 

å stifte familie og fortsette familietradisjonen med salg av klær. På denne måten trosser 

Alejandra den typiske mestisiske tradisjonen om kvinnen som ”av hjemmet”(Melhuus, 

1996:245), og velger en typisk triquikvinnerolle som, i motsetning til hos mestisene, 

betyr en arbeidende kvinne. 

Jeg observerte i løpet av feltarbeidet også unge triqui-menn som la vekt på arbeid 

fremfor utdanning. Informanten Francisco (16) fortalte meg om sine planer om å reise 

til ’el norte’ (USA), hvor to av hans onkler bodde og arbeidet ulovlig, for å skaffe seg 

arbeid som håndverker. Francisco hadde sin mor og fem småsøsken i Oaxaca, og som 

de fleste informantene livnærte de seg på morens salgsbod på triquimarkedet. Francisco 

ønsket å ha muligheten til å tjene penger i USA for å sende hjem til familien sin, så de 

kunne bygge seg et ”ordentlig hus”, istedenfor ”skuret” som de bodde i. Planen var å 

fullføre ungdomsskolen (la secundaria) den våren, og så reise til ‟el norte’ så fort de fikk 

organisert med transport over grensa13. Det var viktigere for Francisco å hjelpe familien 

økonomisk enn å ta høyere utdanning selv. ”Hvis jeg begynner på videregående nå blir det jo 

bare mer utgifter for mamma, jeg vil heller reise til ’el norte’ og tjene penger så jeg kan hjelpe familien 

min. Jeg kan fortsette med utdannelsen min senere, når vi har litt mer penger”. Uttalelsen viser at 

Francisco la vekt på kortsiktig økonomisk gevinst. Istedenfor å utdanne seg, og ha 

                                              
13 Det er vanlig blant triquiene i Oaxaca å reise til USA og jobbe, og de gjør normalt dette ved å ta seg ulovlig over grensa og 
leve og arbeide som illegale innvandrere. Å komme seg over grensa ulovlig blir stadig vanskeligere, og det organiseres som 
oftest med ”Coyotes”, som er personer som lever av å frakte mexicanere inn i USA , mot betaling. 
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muligheten til å få en bedre betalt jobb i fremtiden, ville han begynne å jobbe så snart 

han var gammel nok til det. Motivasjonen var å hjelpe familien. 
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6. Avslutning 

En av definisjonene på en gründer er at det er en person som bruker tilgjengelige 

ressurser på nye måter, og som etablerer en likevekt gjennom skjønnsmessige 

vurderinger av prosesser, ideer og goder (Wikipedia 2008). Jeg har valgt å kalle denne 

avhandlingen ‟urbane gründere‟. Dette er en merkelapp som passer de unge triquiene 

som vokser opp i Oaxaca i dag. De er unge som verken er triqui eller mestis, og som 

konstruerer en identitet som er basert på deres erfaringer og deres omgangskrets, men 

som samtidig er noe nytt.  

Jeg har vist i denne avhandlingen at man gjennom et tilbakeblikk på historien, og å ved 

fokusere på konteksten de unge lever i, kan forstå noe om ungdommenes 

identitetskonstruksjon. Det er nødvendig å se tilbake på Mexicos historie for å forstå 

hvordan urfolket har blitt oppfattet og behandlet frem til i dag, og gjennom dette å 

kunne forstå situasjonen slik den er i dag. Urfolket i Mexico har gjennom tiår vært en 

del av en mestisifiseringsprosess som har bestått i å utdanne urfolket for å heve dem 

opp på et mer intellektuelt nivå, da de ble sett på som en hindring for landets 

økonomiske utvikling. Jeg argumenterer i denne avhandlingen for at 

mestisifiseringshistorien til Mexico har satt sine spor både i urfolket og i mestisene, og 

at dette har konsekvenser for de unge triquienes identitetskonstruksjon.  Selv om 

mestisifisering ikke lenger i dag er et aktivt nasjonsbyggingsprosjekt fra statens side, 

lever fortsatt idéene i folket, og i systemet som en helhet. Mestisifiseringen og historien 

blir liggende som en ramme rundt, og en bredere kontekst til, de unges 

identitetsskaping. Jeg argumenterer også for at disse ideene har blitt internalisert av 

triquiene i Oaxaca by, og at de selv er med på å videreføre disse ideene, gjennom 

handling og selvutvikling. De unge triquiene i Oaxaca er oppvokst i et miljø som i stor 

grad er kritisk til deres families tradisjoner og levemåter. Eksempelvis veving, som har 

vært en tradisjonell håndverksform for triquikvinner i mange generasjoner, blir av 

mestiser i Oaxaca sett på som en hindring for triquienes utvikling og en tradisjon som 

ikke bør videreføres, men erstattes av formell utdanning. 
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Jeg har støttet meg til en konstruktivistisk tilnærming til begrep som mestisifisering, 

etnisitet og identitet, og kjønn (Leerssen 2006, Melhuus 1996, Wade 2005). Ved å 

fokusere på de unge triquiene i Oaxacas hverdag vises det tydelig at dette er en relevant 

tilnærming. I analysen av informanten Luis‟ forhold til vennskap kommer det klart frem 

hvordan han gjennom å legge vekt på mestisvennskap og mestisiske fritidsaktiviteter 

velger å fremheve sin mestisiske identitet. På den andre siden uttrykker Luis en stolthet 

over sin kulturarv, og fremhever blant annet triquispråket som et element ved sin 

triquibakgrunn som han er interessert i å bringe videre. Samtidig som Luis er påvirket 

av historien, og den fortsatte mestisifiseringsideen som verserer i storsamfunnet, 

reproduserer han selv denne ideen gjennom det Wade kaller levd erfaring. Dette er et 

eksempel på det Wade (2005) beskriver som mestisifisering på to nivåer. Luis er selv 

med på å reprodusere mestisifiseringen gjennom sine valg. 

De unge vektlegger irrelevansen av opprinnelse når de snakker om vennskap på 

upersonlig nivå. Om personer er triqui eller ikke-triqui, fra byen eller fra landsbyen 

fremstilles som irrelevante fakta. Samtidig uttrykker flere av de unge en bevisst 

holdning om at de selv ikke liker å omgås triquier, fordi de er annerledes. Gjennom 

empirien som har blitt analysert vises det at de unge triquiene henviser til triqui fra 

landsbyen når de snakker om triqui, og dette understøtter argumentet om at de unge 

triquiene ikke identifiserer seg med triqui fra landsbyene, og ser disse som relevant 

forskjellige fra seg selv. De unge er også kritiske til triqui fra landsbyen, og snakker om 

de på samme måte som mestisene snakker om triqui. Mestisinformantene mine 

derimot, generaliserer og snakker om triquiene i byen og triquiene på landsbygda som 

en enhet. De triquiene som er visuelt gjenkjennbare i byen, er kvinnene som arbeider 

på markedene, da de er de eneste som kler seg i tradisjonelle drakter, noe som bringer 

konnotasjoner til det tradisjonelle og sidestiller disse triquiene i byen med triquier fra 

landsbygda. De unge er ”godkjent” som mestisifiserte triquier når de gjør sine mestis-

aktiviteter (skole, kontorarbeid, salsakurs), men de må også forholde seg til det ”ikke-

godkjente”, gjennom forholdet til sine familier (å arbeide ved salgsboder). Gjennom 

dette blir de identifisert med det de selv tenker på som en triqui fra landsbygda. På en 

side er de unge en del av en vellykket mestisifisert urfolk, på den andre siden er de det 

som i Mexicos mestisifiseringsprosjekt ble og blir sett på som en hindring for nasjonens 
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fremgang. At deres situasjon i storsamfunnet er så kompleks, gjenspeiles i deres 

identitetskonstruksjon, som igjen påvirker og skaper en spenning i hvordan de unge 

snakker om seg selv og sin situasjon. 

 Den positive innstillingen til språket tyder på at de unge i sin identitetskonstruksjon 

velger å legge positiv vekt på de faktorene ved sin triquiarv som er legitime i 

bysamfunnet, de faktorene som ikke oppleves som kontroversielle, eller er kilder til den 

marginaliseringen folkegruppen triqui opplever i Oaxaca. Å være tospråklig er også noe 

som kan bli og blir utnyttet av ungdommene, ved å benytte triquispråket til sin fordel 

når de har mulighet til det. Samtidig har det også blitt observert et komplisert forhold 

til språk, gjennom Inés, som mener at hun selv ikke snakker språket, selv om hun 

forstår det. Hun skylder på sin mor, ”som aldri har lært meg språket”. 

Alejandras forhold til sin familie, og hennes ideer om stifting av egen familie bærer preg 

av et komplekst, spenningsforhold mellom hva som sies og hva som gjøres. Alejandra 

uttrykker et ønske om ikke å gifte seg med en triquimann, mens hun frykter i sin valgte 

ektemann de samme egenskapene som hun beskriver som typiske for triqui-menn. Hun 

viser også en kompleksitet i hvordan hun snakker om egen fremtid. På den ene siden 

har hun et normativt og mestisifisert forhold til sin egen fremtid, hvor hun snakker om 

viktigheten av utdannelse og å være en selvstendig kvinne. På den andre siden velger 

hun å videreføre den sterke arbeidstradisjonen som er typisk for triquiene, nemlig at 

kvinnene jobber. Hun velger å åpne en salgsbod på triqui-markedet.  

Gjennom disse eksemplene ser vi at ungdommen i mange av sine sosiale forhold, og i 

sin identitetskonstruksjon beveger seg i et handlingsrom hvor de selv velger hvilke 

faktorer ved sin identitet de vil fremheve. De utspiller ulike sider av sin sammensatte 

identitet, avhengig av situasjoner og avhengig av hvilke personer de omgås, og er på 

denne måten aktive utformere av egen identitet. De unge beveger seg i ulike retninger i 

sine handlingsrom, men felles er handlingsrommenes begrensninger fra ytre faktorer 

som mestisifisering og forpliktelser ovenfor familie. Det er et skille mellom de unges 

normative idé om hva som er deres liv og fremtid, og den levde erfaringen. Mest av alt 

er det en spenning mellom hva de unge sier, og hva de i praksis lever ut, og dette tyder 

på at mestisifiseringen er internalisert i de unge og påvirker både deres normative ideer 
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og hvordan de konstruerer sin egen identitet. Samtidig som de lever en mestisifisering 

av egen person, trekker de også fokus tilbake på sin triquibakgrunn på ulike måter. 

Dette er i denne avhandlingen eksemplifisert gjennom Luis‟ verbale tilhørighet til sin 

etniske gruppe, og Alejandra og Franciscos videreføring av arbeidstradisjonen. Det 

sterke fokuset på arbeidstradisjonen er en viktig dimensjon, og en av de aspektene ved 

triquitradisjonene som sammen med språk, sees på som positivt, og videreføres av de 

unge. Forskjellen mellom språkaspektet og arbeidsaspektet er at arbeidstradisjonen ikke 

er en uttalt del av de unges hverdag, i motsetning til språket, som flere av de unge 

snakker og også eksplisitt ønsker å videreføre. Spenningen mellom hva de unge sier og 

hva de gjør er i forhold til arbeidstradisjonen stor, og dette kan igjen trekkes tilbake til 

mestisifiseringen som de unge har internalisert. Utdanning har en viktig verdi i det 

oaxaquenske mestissamfunnet, og de unge er pålagt et press fra sine omgivelser som 

gjør at de selv legger vekt på viktigheten av det, om så bare muntlig. I praksis har jeg 

observert at flere av de unge legger vekt på arbeid fremfor å ta høyere utdanning. 

Forholdet til arbeidstradisjonene analysert i et kjønnsperspektiv kan fortelle oss noe om 

forskjellen mellom gutter og jenter blant de unge triquiene. Jentene har en sterkere, mer 

tilstedeværende rollemodell i sin mor, og det er derfor en tendens til at jentene 

viderefører triquitradisjonen på en mer eksplisitt måte enn guttene, som mangler en 

god mannlig rollemodell. Selv om det er en tendens til at både gutter og jenter 

vektlegger arbeid istedenfor høyere utdanning blant de unge triquiene, blir ikke 

guttenes yrkesvalg noe som skiller de ut som triquier i storsamfunnet. Jentene derimot, 

velger å videreføre tradisjonen med å selge tradisjonelle klær til turister på triqui-

markedet, og kan på denne måten identifiseres som det de la Cadena (2000) kaller 

‟indigenous mestizas’. Alejandra er et eksempel på dette. På dagtid har hun en typisk 

mestis-jobb, og hun har tanker om seg selv som mer moderne enn 

foreldregenerasjonen. Samtidig jobber hun på markedet på kveldstid iført sin huipil, og 

spiller her ut den delen av sin identitet som bygger på hennes urfolksbakgrunn. I 

motsetning til mestisisk arbeidskultur, hvor det er mannen som er forsørger av 

familien, og hvor det ligger mye stolthet for mannen i dette (Melhuus 1996), har 

triquiene en sterk tradisjon med at kvinnene jobber. Blant triquiene i byen, er kvinnen 

ofte hovedforsørger i familien, regnet i arbeidsmengde. Familiene er sammen om en 
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eller flere salgsboder, men det er kvinnene som hovedsakelig driver bodene. Det er 

også, i følge min empiri, en større tendens til at gutter blant triquiene velger å gå videre 

med høyere utdanning enn jenter. I denne avhandlingen er dette representert ved Luis, 

som er i utdanning på universitetsnivå, og har valgt bort betalt arbeid. Allikevel hjelper 

han tidvis til ved familiens salgsbod, og er på denne måten også en del av triqui-miljøet.  

Om de unge velger å bevege seg bort fra sin triqui-bakgrunn, eller om de velger å 

videreføre noen tradisjoner, er det allikevel tydelig at faktorer fra de ulike 

meningsuniversene har blitt deler av deres identitet, og er med på å forme de unge til 

de komplekse individene de er i ferd med å vokse opp til å bli. Dette vil si at det er ytre 

faktorer som begrenser de unges handlingsrom i deres identitetsforming. Spenningen i 

de unges tanker om sine egne liv gjenspeiler deres levde erfaring og deres identitet. 

Samtidig som de unge har internalisert mesisifiseringsideen, og lever og viderefører 

denne, driver de også en essensialisering av triquitradisjoner gjennom å videreføre de 

faktorer ved denne som de anser som legitime. Det har blitt vist gjennom min empiri i 

denne avhandlingen at det de unge anser som legitime eller illegitime faktorer ved 

triquitradisjonen er formet av deres forhold til storsamfunnet Oaxaca og de 

fordommene, skapt av mestisifiseringshistorien, som råder der.  Slik sett kan det tolkes 

som at de unges identitetsforming på samme tid både er drevet og begrenset av den 

fortsatte mestisifiseringsideen i Oaxaca. Den kontroversielle giftetradisjonen til 

triquiene forkaster de unge fullstendig som noe verdt å videreføre, mens språket blir 

fremhevet som noe verdt å opprettholde. Når det gjelder den mer kompliserte og 

omfattende faktoren arbeidstradisjon, finnes det igjen en spenning i hva de unge uttaler 

og hva de gjør. Mens alle de unge vektlegger utdanning som viktig, og noe de vil og 

planlegger å gjøre, viser de i praksis en tendens til allikevel å videreføre tradisjonen med 

arbeid istedenfor utdanning.  

Min studie er et blikk inn i hva det vil si å være ung med urfolksbakgrunn i en moderne 

by i Mexico i dag. I motsetning til klassiske studier av etnisitet og identitet i landsbyene 

kan vi gjennom en slik studie forstå hva migrasjon og urbanisering har å si for urfolk, 

og hvordan det påvirker migrantenes identitetskonstruksjon. En interessant videre 

studie ville være å følge opp informantene i fremtiden, for å se hvordan de forholder 

seg til sin komplekse identitet i sitt voksne liv. Vil disse unge, som de selv uttrykker i 
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da, fortsatt være opptatt av videreføring av språk og andre triquitradisjoner. Hvilken 

vekt vil de legge på arbeid i forhold til utdanning, og i hvilken grad vil barn av 

informantene være preget av og eventuelt videreføre mestisifiseringsideen? Vil det 

fortsatt være en spenning i de unges uttalelser og praksis, og i hvilken grad vil denne 

spenningen være preget av konstruktivistiske ideer om egen identitet? 
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