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”This Woman That I am Becoming”: Constructing Contemporary Native American Womanhood

Tutkielmassa tarkastellaan sitä prosessia, jolla Pohjois-Amerikan intiaaninaiset rakentavat 
naiseuttaan ja identiteettiään nykymaailmassa. Aineistona ovat olleet intiaaninaisten nykytekstit, 
joihin on sovellettu diskurssianalyysiä sekä kulttuuriantropologisia metodeja. Tekstit ovat 
enimmäkseen lyhyitä tarinoita – muoto, jota on pidetty vähemmistönaisille tyypillisenä 
ilmaisutapana.

Analyysi lähtee ajatuksesta, että nämä tarinat edustavat marginaalikerrontaa, eli ovat 
vastarintakertomuksia, koska intiaaninaisten diskurssi haastaa monia valtadiskursseja. Tarinoidensa 
kautta intiaaninaiset torjuvat kuvan, jota valtakulttuurin seksistinen ja rasistinen diskurssi heistä 
muovaa. He vastustavat myös länsimaisten feministien sekä osittain intiaanimiesten ylläpitämiä 
stereotypioita. 

Tarinoiden kirjoittajien taustat ovat moninaiset, silti heidän tekstinsä kutovat melko yhtenäistä 
naisidentiteettiä, joka yhdistää kaikki intiaaninaiset huolimatta yksilöjen ja heimojen välisistä 
eroista eli tässä rakennetaan panintiaanista naiseutta. 

Intiaaninaiset eivät yhdy yleismaailmallisen naiseuden käsitykseen, mutta rakentaessaan 
panintiaanista naiseutta he lähentyvät muita USA:n värillisten vähemmistöjen naisia samoin kuin 
laajemminkin kaikkia maailman alkuperäiskansojen naisia.

Tarinoiden keskeinen teema on ne vahvat roolit, joita intiaaninaisilla katsotaan aina olleen omissa 
yhteisöissään. Nykynaisten tehtävänä on vain soveltaa omassa elämässään näitä rooleja ja osallistua
sillä tavoin intiaanikansojen eloonjäämistaisteluun. Tätä ilmiötä kutsuaan retraditionalisaatioksi. 
Sen sijaan, että kolmannen ja neljännen maailman naiset kokisivat länsimaisen tasa-arvon 
mielekkääksi, he tuottavat omia paikallisia feminismejään, jotka rakentuvat paikalliskulttuureille.
Intiaaneilla ydinsymboliksi muodostuu käsite Äiti Maa, jonka katsotaan muovaavan ”naisellisia” 
intiaanikulttuureja ja erottavan nämä ”miehisestä” länsimaisesta kaupallis-teknologisesta 
kulttuurista. Äiti Maan kautta mielletään, että naisilla on keskeinen asema sekä intiaaniyhteisöissä 
että yleisemmin ympäristöasioissa. Äiti Maan lisäksi teksteissä korostetaan naisen viisautta ja 
henkisyyttä, jotka ilmenevät Isoäidin roolissa. Kolmas vahvan naisen rooli on kansansa puolesta 
taisteleva Naissoturi. Merkittävimpänä löydöksenä voi pitää havaintoa, että naiseus rakentuu 
etnisyyden kautta ja on siten sidoksissa laajempiin poliittisiin diskursseihin. 

Tutkielmassa on sovellettu teoreettisia ajatuksia, jotka peilaavat vähemmistönaisten ja värillisten 
naisten näkökulmia sekä kansojen identiteetin rakentumista postkolonialistisessa kontekstissa. 
Tärkeimpinä lähteinä ovat olleet Sherry B. Ortnerin, Stuart Hallin ja Trinh Minh-han teokset. Myös 
intiaanitutkijoiden kuten Rayna Greenin sekä Tsianina Lomawaiman tutkimuksia on käytetty.
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