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Abstract  
 

This thesis aims to gain further understanding of the living conditions for widows in the cities of 

Vrindavan and Tiruchirappalli in India. Widows from all over India travel to Vrindavan, known as 

”the city of widows”, when they have nowhere else to go, and Tiruchirappalli is home to a high 

number of farmer widows whom are being marginalized. This thesis seeks to problematize and shed 

light upon the alienation and difficulties these women face as a result of their widowhood, in 

relation to CEDAW. Based on three research questions it examines how the women’s living 

conditions could be understood in relation to Iris Marion Young’s theory about oppression; in which 

ways their living conditions become part of their identity because of their involuntary placement in 

the social group ”the widows”; and which implications this have on their rights. Young’s theory and 

Chandra Talpade Mohanty’s criticism regarding power and portrayal are being used to answer these 

questions. Information was provided through two independent fieldwork experiences conducted 

2018 and 2019 at two NGO:s in said cities, both aiming to empower widows. The information 

consists of 14 interviews provided by participant-observation and a semi-structured interview 

method. The result shows that widows are being oppressed based on Young’s five criterions of 

oppression because of their involuntary placement in the social group ”the widows”, which in turn 

violates their rights as women and humans. However, the conclusion also states that related 

stigmatization continues to decrease, which could be a result of changing norms.  

  

Keywords: Widowhood; Human rights; The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women; Oppression; Discrimination; Social groups; Identity; India.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 
Denna uppsats undersöker levnadssituationerna för kvinnor i änkestånd i städerna Vrindavan och 

Tiruchirappalli, Indien. Till Vrindavan vallfärdar kvinnor i änkestånd från hela landet och staden 

beskrivs som en ”änkornas stad”. Tiruchirappalli är hem åt många bönder med familjer och 

därigenom kvinnliga bönder i änkestånd vilka marginaliseras. Syftet är att problematisera och 

belysa det utanförskap och de svårigheter många av kvinnorna hamnar i och möter på grund av sitt 

änkestånd, i relation till CEDAW. Detta utifrån tre forskningsfrågor vilka undersöker hur 

kvinnornas levnadssituationer ser ut i relation till Iris Marion Youngs teori om förtryck, på vilket 

sätt kvinnornas levnadsförhållanden blir en del av deras identitet då de ofrivilligt placeras i den 

sociala gruppen ”änkorna”, samt vad detta har för implikationer på deras rättigheter. Youngs teori 

om förtryck samt Chandra Talpade Mohantys kritik kring makt och porträttering används för att 

svara på frågorna. Uppsatsen bygger på insamlad empiri och 14 intervjuer som förvärvats genom 

deltagande observation och en semi-strukturell intervjumetod. Insamling av empiri skedde genom 

två oberoende fältarbeten under 2018 och 2019 på två ideella organisationer i Vrindavan och 

Tiruchirappalli, vilka arbetar för att stärka kvinnornas roll i samhället. Resultatet konstaterar att 

kvinnor i änkestånd kan sägas förtryckas utifrån Youngs fem förtryckskriterier på grund av den 

sociala grupp de placeras i, vilket kränker deras rättigheter som kvinnor och människor. Slutsatsen 

kan även dras att relaterad stigmatisering håller på att försvinna vilket kan bero på förändrade 

samhällsnormer.  

 
Nyckelord: Kvinnor i änkestånd; Mänskliga rättigheter; The Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women; Förtryck; Diskriminering; Sociala grupper; Identitet; 

Indien.  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1. Introduktion 

 

 Första gången jag kom till Vrindavan, änkestaden, för 20 år sedan möttes jag av en kvinna som låg på gatan. 

 Hon var död, blodig, hundar åt på hennes kropp. Ingen tog hand om kroppen. Jag förstod  att hon var  
 änka. På den tiden rakade änkor av sig håret, bar vit saree och var inte tillåtna att ha bindi eller andra  
 utsmyckningar. Jag tittade på kvinnorna runtomkring, som jag kunde se var änkor. Jag sade: ”En dag kommer 
 ni också att dö. Hjälp mig ta ner denna kropp till kremeringen”. De hjälpte till. Den dagen gav jag mig  

 själv ett löfte. Jag skulle göra något för kvinnorna, och jag har inte blickat tillbaka sedan dess.  1

 

Den 10 december 1948 antogs The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) i skuggan av 

andra världskriget. Sedan dess har en mängd rättighetsdokument antagits globalt för att förespråka 

mänskliga rättigheter och fundamentala friheter för alla.  Internationell människorättslag förbjuder 2

diskriminering, både direkt och indirekt sådan,  och flera internationella människorättsinstrument 3

garanterar rätten till jämlikhet och att inte bli diskriminerad. Detta kan ses i artikel 1, 2(1) och 7 i 

UDHR, i artikel 2, 3 och 26 i The International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR) 4

och i artikel 2(2) och 3 i The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  5

(ICESCR). Minst tre av de specialiserade människorättstraktaten fokuserar specifikt på vissa typer 

av diskriminering, varav The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women  (CEDAW) är ett av dem.  Det är även känt att rätten att inte utsättas för diskriminering 6 7

baserat på kön, etnicitet och religion binder alla stater, vare sig de har ratificerat 

människorättstraktat eller inte. Detta beror på att det har blivit en del av internationell lag.   8

 Ändå är det något som inte fungerar i praktiken gällande alla människors lika värde och rätt  

att inte utsättas för diskriminering. Detta är tydligt ur ett jämställdhetsperspektiv i relation till 

kvinnor,  och för denna uppsats specifikt kvinnor i änkestånd. De tre länder som var hem åt högst 9

antal kvinnor i änkestånd i världen 2010 var Kina med 43 miljoner, Indien med 42 miljoner och 

USA med 13,6 miljoner.  Den situation som en del av kvinnorna vilka förlorat sina makar hamnar i 10

 Dr. Giri, Mohini, intervju med grundaren av Guild of Service, 1 april 2019, översatt från engelska till svenska av författaren.1

 Connors, Jane och Schmidt, Markus, ”United Nations”, i: Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh och Harris, 2

David J. (red.): International human rights law. 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 359.
 Moeckli, Daniel, ”Equality and Non-discrimination”, i: Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh och Harris, David 3

J. (red.): International human rights law. 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 157.
 19664

 19665

 19796

 Moeckli, ”Equality and Non-discrimination”, s. 160.7

 Connors och Schmidt, ”United Nations”, s. 359.8

 Otto, Dianne, ”Women’s Rights”, i: Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh och Harris, David J. (red.): 9

International human rights law. 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 316.
 The Loomba Foundation, The Global Widows Report 2015. A Global Overview of Deprivation Faced by Widows and Their 10

Children, http://www.theloombafoundation.org/images/The%20Global%20Widows%20Report%202015.pdf, hämtad 15 maj 2019, s. 
33.
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på grund av sitt änkestånd blir ofta osynlig eller ignorerad av både allmänheten och beslutsfattare. 

Dessa kvinnor möter fattigdom och svält, utsätts för våld och våldtäkt, förlorar sina hem och sina 

ägodelar samt hamnar i social exklusion. Levnadssituationerna vilka många av kvinnorna försätts i 

och som till stor del upprätthålls av samhälleliga normer kan ses som en ”[…] humanitarian 

emergency and as significant human rights violations”.  Därav är det av intresse att undersöka 11

kvinnornas levnadssituationer i relation till mänskliga rättigheter.  

 Denna uppsats behandlar specifikt de situationer kvinnor i änkestånd i Indien försätts i 

utifrån ett antropologiskt och kritiskt feministiskt perspektiv. Uppsatsen bygger på empiri som 

insamlats under fyra månader på organisationen Kudumbam i södra Indien 2018 samt under två 

veckor på organisationen Guild of Service i norra Indien 2019. Uppsatsen ämnar pröva hur den 

valda huvudteorin om förtryck kan appliceras i denna kontext och hur förtryck kan förstås i relation 

till kvinnor i änkestånd i Indien. Genom giftermål med en man blir en kvinna en del av samhället då 

hon förenas med sin make, vilket innebär att makens död även blir en typ av död för hennes sociala 

existens: ”The death of the husband thus marks a dramatic shift in the perception of the community 

towards the widow […] the widow of the dead husband is the object of real moral panic”.  Kvinnor 12

påverkas av sitt änkestånd i större utsträckning än män i Indien, både fysiskt och psykiskt. Detta 

genom bestämmelser såsom hur de ska klä sig, vilken typ av utsmyckningar de förväntas använda 

och inte, eller hur de ska ha sitt hår. De förväntas exkludera sig från religiösa ceremonier och 

ritualer, festivaler och bröllop då de anses bringa otur. Dessa bestämmelser gäller inte män i 

änklingstånd.  I artikeln Marital Status, Widowhood Duration, Gender and Health Outcomes: A 13

Cross-sectional Study Among Older Adults in India redovisas en markant hälsoskillnad mellan 

kvinnor i änkestånd och män i änklingstånd, där männens hälsa knappt påverkats av det faktum att 

de är just änklingar, medan kvinnorna rapporterade markant om exempelvis psykisk ohälsa och 

stress.  Detta är viktigt att belysa eftersom det påvisar skillnaden mellan män och kvinnor i denna 14

kontext och vad som förväntas av dem i den situation de hamnar i då de förlorar personen de varit 

gift med. Artikeln fortsätter konstatera: ”In general, widowhood for women in India is a very 

tenuous period of life, highlighted by significant poverty, lack of social support, a lack of ability to 

 The Loomba Foundation, The Global Widows Report 2015, s. 9.11

 Chakravarti, Uma, ”Gender, Caste and Labour. The Ideological and Material Structure of Widowhood”, i: Chen, Martha Alter 12

(red.): Widows in India. Social Neglect and Public Action. Sage Publications, New Delhi, 1998, s. 72.
 Bhattacharya, Rituparna och Singh, Suman: ”Exclusion (and Seclusion). Geographies of Disowned Widows of India”. GeoJournal, 13

Vol. 83, Nr. 4, 2018. https://link-springer-com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs10708-017-9800-0, hämtad 15 maj 2019.
 Perkins, Jessica M., Lee, Hwa-young, James, K.S. et al., ”Marital Status, Widowhood Duration, Gender and Health Outcomes. A 14

Cross-sectional Study Among Older Adults in India”. BMC Public Health, 16:1032, 2016. https://link.springer.com/article/10.1186/
s12889-016-3682-9, hämtad 15 maj 2019.
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remarry, and a greater risk of mortality”.  En kvinna blir i samma stund hennes make dör placerad i 15

en grupp hon kanske inte identifierar sig med; ”änkorna”. Hon påtvingas därav en typ av 

konstruerad identitet på grund av rådande samhällsstrukturer och värderingar. I relation till detta 

kommer CEDAW och dess artiklar 1 och 2 diskuteras.  

 

1.1 Problemformulering, syfte och  forskningsfrågor  

2010 hade Indien näst störst antal kvinnor i änkestånd i världen efter Kina, ca. 42,4 miljoner.  2015 16

var Indien hem åt ungefär 46,5 miljoner kvinnor i änkestånd,  vilket innebär en ökning med drygt 4 17

miljoner kvinnor på fem år. En stor mängd av dessa kvinnor lever i utanförskap och har en svår 

levnadssituation. Syftet med denna uppsats är att problematisera det utanförskap många av 

kvinnorna hamnar i då deras makar avlider, i relation till CEDAW. Samt att belysa de problem och 

svårigheter som har blivit många kvinnors vardag och att genom denna uppsats sprida deras 

berättelser för att göra deras röster hörda. Dessa kvinnor får sina rättigheter som kvinnor och 

människor kränkta på grund av patriarkala samhällsstrukturer, vilket blir tydligt eftersom män i 

änklingstånd inte möter samma svårigheter från samhället.  För att undersöka detta löper dessa 18

forskningsfrågor som en röd tråd genom uppsatsen: Hur ser kvinnornas levnadssituationer ut i 

relation till Youngs teori om förtryckets fem ansikten i Vrindavan och Tiruchirappalli? På vilket sätt 

blir deras levnadsförhållanden en del av deras identitet, då de ofrivilligt placeras i den sociala 

gruppen ”änkorna”? Vad har det för implikationer på deras rättigheter?  

 

1.2 Material och avgränsningar  

Denna uppsats söker förstå och undersöka kvinnornas levnadssituationer i två indiska städer, 

Vrindavan och Tiruchirapalli (Trichy) utifrån insamlat material genom fältarbeten samt relevant 

vetenskaplig litteratur. Valet av Indien kommer ur det faktum att landet 2015 var hem åt ungefär 

46,5 miljoner kvinnor i änkestånd, det högsta antalet i världen,  och att kvinnorna måste 19

kompromissa sina levnadssituationer på grund av sitt änkestånd vilket påverkar deras rättigheter. 

Trichy anses relevant för denna undersökning eftersom byarna kring staden är hem åt många bönder 

och deras familjer, och därav även kvinnliga bönder i änkestånd vilka är i behov av stöd från 

 Perkins, Lee, och James et al., ”Marital Status, Widowhood Duration, Gender and Health Outcomes”. 15

 The Loomba Foundation, The Global Widows Report 2015, s. 33.16

 Ibid., s. 27.17

 Perkins, Lee, och James et al., ”Marital Status, Widowhood Duration, Gender and Health Outcomes”; Chen, Marty och Dreze, 18

Jean, ”Recent Research on Widows in India. Workshop and Conference Report”, Economic and Political Weekly, Vol. 30, Nr. 39, 
1995; Chen, Marty och Dreze, Jean, ”Widows and Health in Rural North India”, Economic and Political Weekly, Vol. 27, Nr. 43/44, 
1992.

 The Loomba Foundation, The Global Widows Report 2015, s. 27.19
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organisationer som Kudumbam på grund av marginalisering. Valet av staden Vrindavan gjordes 

baserat på information om att denna stad är helig, en ”änkornas stad”, dit kvinnor i änkestånd 

vallfärdar från hela Indien på grund av fattigdom eller för att de har blivit utkastade från sina hem:  20

”När de [kvinnorna i änkestånd] har problem kommer de till Vrindavan för att de vet att det finns 

plats för dem här, med Lord Krishna”.  Levnadssituationerna kan variera beroende på i vilken 21

region i Indien de är bosatta, samt vilken religion och vilket kast de tillhör.  Därav är 22

organisationernas geografiska säten av intresse för att se huruvida kvinnornas erfarenheter och 

levnadssituationer skiljer sig åt eller liknar varandra. Hänsyn måste tas till dessa kontraster och 

skillnader och därav kan denna uppsats inte sägas behandla levnadssituationerna för kvinnor i 

änkestånd i hela Indien, utan inbjuder snarare till reflektion och medvetenhet kring hur deras 

levnadsvillkor kan se ut i de två städerna.  

 Det primärmaterial som används är det empiriska material som samlats in under 

fältarbetenas gång (2018 samt 2019), såsom intervjusvar och information om organisationerna. I 

detta fall handlar det om två intervjuer från organisationen Kudumbam; en med en kvinna i 

änkestånd och en med organisationens personalsamordnare. Samt 12 intervjuer från organisationen 

Guild of Service; 11 med kvinnor på det skyddade boendet Ma Dham varav 10 i änkestånd och en 

separerad, och en med organisationens grundare Dr. Mohini Giri. Till primärmaterialet hör även 

rättighetsdokumentet The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, CEDAW, och dess artiklar 1 och 2. Metodlitteraturen behandlas av boken Understanding 

Peace Research: Methods and Challenges  samt The Interview: An Ethnographic Approach  för 23 24

att skapa klarhet i tillvägagångssättet för insamlandet av information.  

 

1.2.1 Källkritik  

Källorna som används genom denna uppsats har granskats kritiskt, både för att undersöka 

relevansen för forskningsfrågorna men även för att titta närmare på pålitligheten. Triangulering 

används för att skapa en pålitlig och kritisk grund genom att hänsyn tas till information från tre 

oberoende källor. I denna uppsats används därmed fler än en huvudkälla, vilket kan bli 

 Ahmed-Ghosh, Huma: ”Widows in India. Issues of Masculinity and Women's Sexuality”. Asian Journal of Women's Studies, Vol. 20

15, Nr. 1, 2009, https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/12259276.2009.11666060?needAccess=true, hämtad 
15 maj 2019, s. 28.

 Tolk 1, information från anställd på Guild of Service och Ma Dham, 3 april 2019, översatt från engelska till svenska av författaren.21

 Chen och Dreze, ”Widows and Health in Rural North India”, s. WS81.22

 Höglund, Kristine och Öberg, Magnus (red.), Understanding Peace Research. Methods and Challenges. Routledge, London, 2011.23

 Skinner, Jonathan (red.), The Interview. An Ethnographic Approach. Berg, London, 2012.24
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problematiskt om dessa källor bygger på samma grundkälla eftersom de då inte är oberoende.  I 25

detta fall är information insamlad genom två fältarbeten på två oberoende organisationer, samt 

genom oberoende litteratur. I denna process uppmärksammades att litteraturen inte ger avvikande 

information om samma ämne vilket ökar pålitligheten. Det skrivna i den utvalda litteraturen 

stämmer till stor del överens med den information kring ämnet som förvärvats på plats i Indien 

under fältarbetena, både i södra och norra Indien, vilket tyder på trovärdighet. Litteraturen är från 

olika årtionden och hänsyn togs till utgivningsåret i granskningen. I detta fall är litteraturen från 

1990-talet i stor utsträckning fortfarande relevant eftersom den mer nutida litteraturen tar upp 

likartad problematik vilket tyder på att liknande frågor kring ämnet fortfarande diskuteras. Den 

litteratur som behandlas i uppsatsen blev utvald eftersom den specifikt belyser bland annat kvinnor i 

änkestånd i Indien, deras levnadssituationer, diskussioner kring patriarkala institutioner och 

skillnaden mellan kvinnor i änkestånd och män i änklingstånd i relation till samhällsförväntningar, 

utseende och beteende. Litteraturen består av tre rapporter, vetenskapliga artiklar, 

människorättsdokument och böcker. The Global Widows Report  innehåller statistik kring kvinnor 26

i änkestånd över världen, och denna statistik stämmer överens med statistik som utges i en del av 

den utvalda litteraturen vilket ökar pålitligheten. Information från organisationernas hemsidor har 

använts som komplement till intervjuerna med de båda kvinnorna som jobbar på respektive 

organisation. I artikeln Widows in India: Issues of Masculinity and Women’s Sexuality  benämns 27

organisationen Guild of Service och grundaren Dr. Giri vid ett flertal tillfällen. Organisationen 

omnämns även i FN:s officiella dokument som behandlar kvinnors rättigheter där den tillsammans 

med andra organisationer gör ett uttalande om att kvinnor i änkestånd är en sårbar grupp i relation 

till Agenda 2030.  Detta gör organisationen som källa pålitlig i den här typen av undersökningar 28

eftersom den har internationell legitimitet och inte bara omnämns i andra vetenskapliga 

undersökningar utan även har kopplingar till det organ som rättighetsdokument härleds till: FN. 

Organisationen Kudumbam är medlemsorganisation till den svenska ideella organisationen 

Framtidsjorden och får genom denna bistånd från Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete, Sida.  Detta ökar pålitligheten för deras arbete då Sida är en stor 29

biståndsorganisation med särskilda rutiner för uppföljningsarbete. Sida stödjer även FN ekonomiskt 

 Tomislav Dulic, ”Peace Research and Source Criticism. Using Historical Methodology to Improve Information Gathering and 25

Analysis”, i: Höglund, Kristine och Öberg, Magnus (red.):Understanding Peace Research. Methods and Challenges. Routledge, 
London, 2011, s. 39, 43.

 The Loomba Foundation, The Global Widows Report 2015.26

 Ahmed-Ghosh, ”Widows in India”.27

 United Nations Economic and Social Council, Commission on the Status of Women, 2018, https://undocs.org/E/CN.6/2019/NGO/28

75, hämtad 15 maj 2019.
 Framtidsjorden, Framtidsjordens historia, https://framtidsjorden.se/historia/, hämtad 15 maj 2019.29
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och utbetalningar sker till FN-organ såsom United Nations Development Program (UNDP), United 

Nations Children’s Fund (UNICEF) och United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (UN OCHA).  Sida kan därmed sägas besitta internationell legitimitet, och 30

genom att Kudumbam indirekt får bistånd från dem ökar även deras legitimitet.  

 Informationen som kommit ur intervjuerna med kvinnorna går inte att granska källkritiskt på 

likvärdigt sätt eftersom de talar subjektivt om sina erfarenheter. Dock är det möjligt att urskilja om 

det finns en gemensam röd tråd genom deras berättelser för att se om de varit med om liknande 

erfarenheter och därigenom belysa huruvida det är ett strukturellt problem.  

 

1.3 Då och nu - från sati till idag  

I Indien talas det om ”änkeoffring” (widow sacrifice), även kallat sati.  Inom hinduismen härleds 31

sati till tre kategorier vilka alla hänger ihop. Den första kategorin refererar till att vara en ”bra” 

kvinna, en kvinna som hänger sitt liv åt sin make. I den andra kategorin beskrivs sati som ett namn 

inom hinduisk mytologi tillhörande guden Shivas fru, gudinnan Sati. Hon offrade sig själv för sin 

make Shiva genom att låta sig brännas på bål. Den tredje kategorin syftar till den hängivna hustrun 

som offrar sig själv på sin döde makes likbål,  vilket kan ses som en reaktion på mytologin om Sati 32

och vilken typ av hustru samhället därigenom efterfrågade. Sati kan tolkas på flera olika sätt, och en 

relevant tolkning kan hittas i Gayatri Chakraborty Spivaks essä Can the Subaltern Speak?. Sati 

praktiserades inte globalt och var inte bunden till kast eller klass. Britterna avskaffade sati år 1829, 

och Spivak argumenterar för att detta avskaffande kan betraktas som ett fall där ”[…] white men 

saving brown women from brown men”.  Mot detta står det inhemska argumentet att kvinnorna 33

som offrade sig faktiskt ville dö.  Därav är det av intresse och relevans att inkludera denna 34

diskussion om sati eftersom dess innebörd och konsekvenser beskrivs på olika sätt beroende på 

kontext och vem det är som tar upp ämnet. Spivak ställer flera gånger frågan can the subaltern 

speak?, och avslutar sin essä med det kraftfulla svaret ”The subaltern cannot speak”.  Med 35

subaltern menar Spivak ”Andra” i kontrast till väst som ”Självet”, self; de som har en historia som 

kolonialiserade.  ”[…] the remotely orchestrated, far-flung, and heterogeneous project to constitute 36

 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenskt bistånd via FN, 22 november 2018, https://www.sida.se/Svenska/sa-30

arbetar-vi/Internationellt-samarbete-/Bistand-via-FN/, hämtad 15 maj 2019.
 Spivak, Gayatri Chakravorty, ”Can the Subaltern Speak?”, i: Chrisman, Laura och Williams, Patrick (red.): Colonial Discourse and 31

Post-colonial Theory. A Reader. Columbia University Press, New York, 1994, s. 93.
  Courtright, Paul B., Sati. 26 juni 2012, http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195399318/32

obo-9780195399318-0082.xml, hämtad 15 maj 2019.
 Spivak, ”Can the Subaltern Speak?”, s. 93.33

 Ibid.34

 Ibid., s. 104.35

 Ibid., s. 76, 78.36
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the colonial subject as Other”.  Spivak argumenterar för att postkoloniala kritiker (såsom 37

feminister) vill ge människor som länge tystats ned sin röst tillbaka och att detta, om än välvilligt, 

kan vara problematiskt eftersom denna välvilja snarare upprätthåller vad den söker gå emot.  38

”Behovet” av att beskydda kvinnan från ”tredje världen” blir ett uttryck för det ”goda” samhället. 

Det goda samhället bygger på en imperialistisk bild vilken är märkt av kvinnan ”[…] as object of 

protection from her own kind”.  Sati som varit tolererat, välkänt och ursäktat som en ritual blev 39

definierat som ett brott och översteg därmed gränsen mellan det privata och det offentliga då 

britterna avskaffade det. Detta avskaffande ledde till att britterna kunde säkerställa sin makt i 

Indien,  och det talades om ”[…] the noble Hindu who was against the bad Hindu […]”.  Med 40 41

andra ord, de hinduer vars åsikter reflekterade britternas och de vars åsikter inte gjorde det. Spivak 

behandlar ytligt den klassiska religiösa hinduiska lagtexten Dharmashastra och specifikt de delar 

som berör ”tillåtna” självmord och riterna som utförs för de döda. Den generella synen på självmord 

inom lagtexten är att detta är en förkastlig handling, men att utrymme finns för speciella former av 

självmord vilka förlorar sin identitet som just självmord på grund av hur de utförs. Genom 

”kunskap om sanning” (the knowledge of truth) kan en form av tillåtna självmord uppkomma då det 

vetande subjektet förstår sin identitets substanslöshet. Förstörelsen av denna identitet är därmed inte 

likvärdig med att ta död på sig själv (killing of the self). Gällande den självuppoffrande kvinnan 

finns utrymme för tillåtet självmord där detta självmord inte kan kräva kunskap om sanning som ett 

tillstånd som är lätt att kontrollera. Detta blir ett undantag som bekräftar den generella regeln kring 

självmord, och som därmed upphäver identiteten kring självuppoffring om detta utförs på vissa 

platser snarare än i ett visst tillstånd. ”Thus, we move from an interior sanction (truth-knowledge) to 

an exterior one (place of pilgrimage). It is possible for a woman to perform this type of 

(non)suicide”.  Dock argumenterar Spivak för att det krävs än mer för att en kvinna ska kunna 42

upphäva identiteten kring självmord, och att det som är tillåtet för henne i denna fråga är just 

självuppoffring på sin döde makes likbål. Självuppoffringen blir därmed ett självmord som inte är 

ett självmord. Denna självuppoffring kan ses som ett sätt för kvinnan att uttrycka sin egen vilja och 

överstiga hur hon som kvinna i änkestånd generellt ska uppföra sig.  Ordet sati kan översättas till 43

”[…] ’the burning of the sati’ or the good wife […]”,  vilket syftar till att en kvinna genom att offra 44

 Spivak, ”Can the Subaltern Speak?”, s. 76.37

 Ibid., s. 82, 84, 90.38

 Ibid., s. 94.39

 Ibid.40

 Ibid., s. 97.41

 Ibid., s. 95.42

 Ibid., s. 95-96.43

 Ibid., s. 101.44
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sig själv på sin döde makes brinnande bål kan döda sin kropp genom hela födelsecykeln.  Detta gör 45

att hon inte behöver hamna i det bakåtsträvande tillstånd som kvinna i änkestånd i brahmacrya,  ett 46

tillstånd i celibat där hon inte ges möjlighet till botgöring. Kvinnan i änkestånd är förpliktigad 

genom lagen om helig lära till detta tillstånd. Kvinnorna som offrade sig själva kunde ha setts som 

martyrer, men istället blev sati likställt med mord och exploatering av gamla.   47

 Sati avskaffades för nästan 200 år sedan, men med detta avskaffande försvann inte 

förväntningarna på hur kvinnor i änkestånd ska se ut eller bete sig. ”Gender and religious (racial) 

discrimination are thus urgent, life-thretening issues for women in India”.  En kvinna i änkestånd 48

förväntas inte ha några sexuella karaktärsdrag, eftersom en kvinnas sexualitet endast anses vara 

nödvändig i ett äktenskap. Kvinnan i änkestånd måste därmed framställas som motbjudande och 

föraktlig.  Hon måste ofta leva ett blygsamt liv och ibland avstå från livsmedel såsom lök och 49

vitlök eftersom dessa anses vara ”heta” livsmedel vilka kan öka hennes sexuella lust, något som inte 

är passande i denna kontext. Hon får inte bära smink eller smycken, och armband som är tecken på 

äktenskap måste tas bort eller krossas. Hon tillåts inte klä upp sig utan ska bära vita sarees och raka 

sitt huvud.  Om en kvinna vars make avlidit inte rakade sitt huvud innebar detta att varje 50

vattendroppe som föll på hennes hår förorenade hennes döde makes själ lika många gånger ”[…] as 

the number of hairs upon her head”.  Det faktum att en kvinna överlever sin make gör att hon anses 51

vara orsaken till hans död. Hon anses därmed bringa otur vart hon än går och får traditionellt inte 

närvara vid ceremonier såsom bröllop eller namngivning. Hon ska hålla sig så osynlig som möjligt 

och får inte sjunga eller dansa. Hon är förvisad till ett liv av böner och isolering, och ska hänge 

resten av sitt liv åt tillbedjan av gud.   52

 

1.4 Disposition  

I det första avsnittet, introduktionen, presenteras ämnet i relation till rättighetsdokument. 

Problemformulering, syfte och forskningsfrågor redogörs för, samt uppsatsens material och 

avgränsningar. I relation till detta infinnes en källkritisk diskussion, för att sedan gå vidare till en 

diskussion om sati. I andra avsnittet, teori och metod, skildras tidigare forskning tillsammans med 

 Spivak, ”Can the Subaltern Speak?”, s. 99.45

 Ibid., s. 101.46

 Ibid., s. 98.47

 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism without Borders. Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Duke University Press, 48

Durham, 2003, s. 133.
 Chakravarti, ”Gender, Caste and Labour”, s. 72.49

 Ahmed-Ghosh, ”Widows in India”, s. 46-47.50

 Chakravarti, ”Gender, Caste and Labour”, s 77.51

 Ahmed-Ghosh, ”Widows in India”, s. 47.52
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en litteraturöversikt. Därefter redovisas de två teoretiska utgångspunkterna, och slutligen beskrivs 

undersökningens tillvägagångssätt och forskningsetiska bedömningar. I avsnitt tre, The Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, lyfts CEDAW och dess artiklar 1 

och 2. Samt diskuteras hur det ser ut med implementeringen av konventionen i Indien. I det fjärde 

avsnittet, organisationerna, presenteras organisationerna Kudumbam och Guild of Service. Det 

femte avsnittet omfattar resultat, analys och diskussion för att sedan avrunda uppsatsen med en 

avslutande diskussion.  

 

2. Teori och metod  

 

2.1 Litteraturöversikt och tidigare forskning  

Denna uppsats fokuserar på litteratur som behandlar just kvinnor i änkestånd i Indien i relation till 

rättighetsdokument och förtryck. Till en början var sökningarna som gjordes kring relevant litteratur 

breda, för att sedan bli snävare och mer fokuserade desto mer litteratur som togs i anspråk. 

Forskning kring kvinnor i änkestånd i Indien är omfattande, och urvalet har här begränsats till att 

fokusera på skillnaden mellan kvinnor i änkestånd och män i änklingstånd, marginalisering, 

identitet, social exklusion, patriarkala samhällsstrukturer och rättigheter i relation till ämnet.  

 International Human Rights Law  används för att diskutera hur internationell 53

människorättslag ser ut och för att förklara olika internationella människorättssystem, såsom 

CEDAW, vilka är av relevans för forskningsfrågorna. CEDAW beskrivs mer utförligt längre fram i 

uppsatsen och används för att belysa att förtryck och diskriminering mot kvinnor inte endast går 

emot mänskliga rättighetstraktat utan även internationell lag. I relation till CEDAW används 

följande forskning genom uppsatsen. Essän Can the Subaltern Speak? behandlar distinktionen 

mellan väst och de människor som varit kolonialiserade, vilka beskrivs som ”Andra”.  I relation till 54

detta tar Spivak upp sati ur ett kritiskt perspektiv. Hon menar att det inte är möjligt att sätta samman 

en röst tillhörande de kvinnor som dött på sina döda makars likbål, och att det går att se på sati ur 

perspektiv som att vita män försöker skydda kvinnor som inte är från väst mot männen i deras 

omgivning kontra att kvinnorna faktiskt ville dö.  Artikeln Marital Status, Widowhood Duration, 55

Gender and Health Outcomes: A Cross-sectional Study Among Older Adults in India fokuserar på 

skillnaden i hälsa mellan kvinnor i änkestånd och män i änklingstånd. I studien kunde ett samband 

 Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh och Harris, David J. (red.), International Human Rights Law. 2. ed., 53

Oxford University Press, Oxford, 2014.
 Spivak, ”Can the Subaltern Speak?”, s. 76.54

 Ibid., s. 93.55
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konstateras mellan kvinnor i änkestånd och sämre hälsa, jämfört med gifta kvinnor, medan något 

sådant samband inte kunde ses hos män i änklingstånd. Det framlades att kön samt tidsaspekten, hur 

länge en person levt i änke-/änklingstånd, var relevanta att ta hänsyn till för att undersöka om hälsan 

påverkats negativt av tillståndet.  Hälsoaspekten och skillnaden mellan könen behandlas även i 56

artikeln Widows and Health in Rural North India, vilken belyser kvinnors situation på landsbygden 

i norra Indien. Artikeln argumenterar för att kvinnor i änkestånd marginaliseras socialt och 

ekonomiskt vilket leder till sämre hälsa och höga dödstal,  samt att de begränsningar kvinnorna 57

möter i relation till boende, arv, möjlighet till omgifte och anställning kan ses som grundläggande 

aspekter vilka orsakar deras sårbarhet i samhället.  Detta diskuteras även i Recent Research on 58

Widows in India: Workshop and Conference Report, där ”dilemmat” kring kvinnor i änkestånd och 

deras levnadssituationer anses vara nära sammankopplat med en mängd patriarkala institutioner. 

Dessa institutioner innefattar patrilinjär arvsrätt, patrilokal bosättning samt könsuppdelning inom 

arbetsmarknaden. Det argumenteras för att änkeståndet är en upplevelse starkt kopplad till kvinnor, 

vilket kan bero på att män gifter om sig i större utsträckning än kvinnor, samt att konsekvenserna av 

änkeståndet skiljer sig markant mellan kvinnor och män. Dessa skillnader innefattar att män har mer 

omfattande rätt till egendom, större frihet gällande ett andra giftermål, större möjligheter att få 

välbetalda jobb samt ett mer auktoritärt anspråk gällande ekonomiskt stöd från sina barn.  Fokus på 59

strukturella problem såsom patrilokalitet, patrilinjär arvsrätt, rätt till omgifte, begränsningar 

gällande anställning, underhåll och social isolering är även vad volymen Widows in India: Social 

Neglect and Public Action bygger på.  I denna framgår att ”[…] there is a striking lack of public 60

concern for the quiet deprivations experienced by millions of widows on a daily basis”.  Detta är 61

även högst relevant i artikeln Exclusion (and Seclusion): Geographies of Disowned Widows of India 

i vilken exklusion kopplat till ämnet belyses, varav fyra former av exklusion tas i anspråk. Dessa 

handlar om otillräcklig inkomst, exklusion från arbetsmarknaden, att inte få den hjälp som 

efterfrågas samt exklusion från sociala sammanhang. Artikeln baseras på 21 semi-strukturella 

intervjuer med kvinnor i änkestånd på två asharms i staden Varanasi, och resultatet pekar på att 

varje kvinna har förhandlat ”med” sitt änkestånd för att kunna skapa en individuell identitet.  62

Artikeln Widows in India: Issues of Masculinity and Women’s Sexuality belyser att kvinnornas 

 Perkins, Lee, och James et al., ”Marital Status, Widowhood Duration, Gender and Health Outcomes”. 56

 Chen och Dreze, ”Widows and Health in Rural North India”, s. WS81.57

 Ibid., s. WS84.58

 Chen och Dreze, ”Recent Research on Widows in India”, s. 2435-2437.59

 Chen, Martha Alter, ”Introduction”, i: Chen, Martha Alter (red.): Widows in India. Social Neglect and Public Action. Sage 60

Publications, New Delhi, 1998, s. 20-24.
 Chen, ”Introduction”, s.19.61

 Bhattacharya och Singh ,”Exclusion (and Seclusion)”.62
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situationer beror på en mängd sociala krafter och traditioner vilka inte bara definierar utan också 

bevarar en typ av ritualiserad maskulinitet. Kvinnans sexualitet, som definieras genom kastsystemet 

och äktenskapet, och dess relation till det indiska patriarkatet är den utmärkande variabeln. Huma 

Ahmed-Ghosh menar att dessa två sociala institutioner kontextualiserar och definierar änkeståndet, 

att situationen gällande kvinnor i änkestånd i Indien är bottenlös samt att fattigdom och kulturella 

institutioner bidrar till att dominera deras liv.  Enligt henne vilar mäns ära ”[…] in the behavior 63

and public image of their women […] and is the basis of direct control by men over women’s sexual 

and marital behavior”.  Artikeln utgår från och refererar i stor utsträckning till Vrindavan och Dr. 64

Giris arbete med kvinnor i änkestånd.  

 The Global Widows Report 2015 vilken ges ut av The Loomba Foundation ger en överblick 

över hur levnadssituationerna för kvinnor i änkestånd ser ut globalt.  I denna uppsats ligger fokus 65

endast på kvinnor i änkestånd i Indien, varav information gällande andra länder inte tas i bejakande. 

The Guild Annual Report 2017-18 ges ut av Guild of Service och belyser hur organisationen har 

jobbat för att stödja kvinnor i änkestånd och kvinnors rättigheter under de angivna åren.  I den 66

tredje rapporten, India: Submission to the UN Committee in the Elimination of Discrimination 

against Women, 58th Session June 2014, belyser Amnesty International nyckelproblem i relation till 

diskriminering mot kvinnor vilka Indien behöver ta hänsyn till.   67

 Denna forskning behandlar dock inte ämnet i relation till rättighetsdokument och förtryck 

utifrån ett antropologiskt och kritiskt feministiskt perspektiv såsom denna uppsats ämnar göra. 

Därav är det av relevans och intresse att belysa de levnadssituationer som är vardag för kvinnor i 

änkestånd utifrån dessa perspektiv i relation till mänskliga rättigheter.  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är Iris Marion Youngs teori om förtryckets fem 

ansikten  och Chandra Talpade Mohantys kritiska förhållningssätt till västerländska feminister som 68

väljer att porträttera kvinnor som inte kommer från väst.  Teorin om förtryckets fem ansikten är 69

relevant för ämnet eftersom den behandlar olika former av förtryck samt sociala grupper och 

 Ahmed-Ghosh, ”Widows in India”, s. 26-29.63

 Ibid., s. 32.64

 The Loomba Foundation, The Global Widows Report 2015. 65

 Guild of Service, The Guild. Enabling, Empowering, Enriching. Annual Report 2017-18, Guild of Service.66

 Amnesty International, India. Submission to the UN Committee in the Discrimination against Women, 58th Session June 2014,  67

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/Ind/INT_CEDAW_NGO_Ind_17515_E.pdf, hämtad 15 maj 
2019. 

 Young, Iris Marion, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, New Jersey, 1990.68

 Mohanty, Feminism Without Borders.69
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gruppidentitet, vilket är nära relaterat till uppsatsens forskningsfrågor. De olika förtryckskriterierna 

prövas på de levnadssituationer som kvinnor i änkestånd upplever i Indien för att söka förstå dessa 

situationer. Behandlingen av sociala grupper och gruppidentitet i teorin är relevant då en kvinna 

tillskrivs identiteten ”änka” när hennes make dör, vilken för med sig olika förväntningar på hur hon 

ska se ut och bete sig. Tillslut tillskriver hon sig denna identitet själv. Därav är den även av relevans 

i en feministisk kontext då de olika formerna av förtryck kan appliceras i förhållande till den 

patriarkala samhällsstruktur som i det här fallet råder i Indien.  Intervjudeltagarna i studien är alla 70

kvinnor som behandlas på ett visst sätt på grund av sitt änkestånd, varav Youngs teori prövas på det 

insamlade materialet ur ett feministiskt perspektiv för att kritiskt granska det. Kritiken kring vem 

som porträtterar vem och på vilket sätt, som Mohanty belyser, är även utav vikt att ta hänsyn till för 

att problematisera valet av uppsatsens forskningsfält. Dessa teorier redogörs för nedan.  

 

2.2.1 Förtryckets fem ansikten  

Iris Marion Young refererar till hur förtryck av grupper förekommer i USA.  Därav kan belysas att 71

denna teori inte är skapad för att appliceras i en indisk kontext i relation till kvinnor i änkestånd. 

Teorin prövas därför i denna uppsats på de berättelser och den empiri som samlats in till detta 

ändamål eftersom den behandlar olika former av förtryck och sociala grupper.  

 Youngs teori om förtryckets fem ansikten används genom denna uppsats för att kritiskt 

granska om/på vilket sätt kvinnor i änkestånd förtrycks på grund av den sociala grupp de blivit 

”inkastade i”. Hon belyser att grupper förtrycks i olika utsträckningar och på olika sätt, men att det 

generellt kan  argumenteras för att en förtryckt grupp hindras från att använda och utveckla sina 

egna resurser samt att uttrycka sina tankar och behov.  Förtrycket av vissa utvalda grupper kan 72

beskrivas som strukturellt på så sätt att dessa grupper systematiskt hindras och begränsas i ett 

samhälle. Grunden till detta strukturella förtryck hittas i normer, symboler, sedvanor, föreställningar 

och institutionaliserade regler vilka inte ifrågasätts.  Kvinnoförtryck och diskriminering är högst 73

relevant i relation till CEDAW eftersom det exkluderar en grupp människor från att ta del av sina 

mänskliga rättigheter och friheter inom exempelvis kulturella, politiska och ekonomiska områden 

baserat på kön.  Med ”förtryckets fem ansikten” menar Young exploatering, marginalisering, 74

maktlöshet, kulturell dominans och våld.  75

 Chen och Dreze, ”Recent Research on Widows in India”. 70

 Young, Justice and the Politics of Difference, s. 51.71

 Ibid., s. 40.72

 Ibid., s. 41.73

 CEDAW, Artikel 1.74

 Young, Justice and the Politics of Difference, s. 40.75
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 Exploatering kan i denna kontext beskrivas ur den marxistiska arbetsvärdesteorin, där vinst 

uppstår då en arbetsgivare tar mervärdet för egen vinning. Vinst kan beskrivas vara skillnaden 

mellan det utförda arbetets värde och det värde arbetaren får betalt för av arbetsgivaren för 

arbetskraften. Detta gör att arbetarens resurser går till arbetsgivaren.  I relation till feministiska 76

teorier menar Young att fokus gällande kvinnor och exploatering länge låg på relationen mellan män 

och kvinnor inom den patriarkala familjen, men att detta fokus nu skiftat till att undersöka staters 

och arbetsplatsers exploatering av kvinnor. Det kan argumenteras för att kvinnor som grupp 

exploateras på ett specifikt sätt genom att de får arbeten som är lägre värderade än de arbeten män 

innehar. Dessa arbeten som kvinnorna får gynnar främst män på så sätt att männen frigörs för mer 

stimulerande arbetsuppgifter, får högre status samtidigt som kvinnorna förser dem med ”[…] sexual 

or emotional service”.  Både kraft och status överförs från den grupp som betjänar till den som blir 77

betjänad. Det rör sig givetvis inte endast om servicearbeten utan om alla typer av underordnat arbete 

där personen eller gruppen i fråga knappt har makten över sitt eget arbete.  Konsekvenserna av 78

processen som gör det möjligt för en viss grupp att få makten över en annans resurser blir att 

samhällets tillgångar fördelas ojämlikt och orättvist.  79

 Marginalisering beskriver Young som den allvarligaste formen av förtryck, och fokus ligger 

på just arbetsmarknaden. Om arbetsmarknaden inte vill eller kan bistå en person med arbete blir 

denna marginaliserad. Det syftar till att människor hamnar utanför samhället då de inte ges 

möjlighet att få tillgång till det produktiva och sociala liv som arbetsmarknaden bistår med.  Dessa 80

människor hamnar ofta i vad Young beskriver som ”materiell nöd” eller riskerar att dö i förtid, och 

denna typ av fattigdom kan inte ses som rättfärdigad. Även två andra former av orättvisa innefattas i 

begreppet marginalisering bortsett från materiell nöd. För det första handlar det om att personer som 

blir beroende av bidrag och stöd på grund av utanförskapet från arbetsmarknaden berövas en del av 

sina rättigheter och friheter vilka andra besitter. För det andra är marginalisering orättvist eftersom 

det är svårt för en marginaliserad person ”[…] to exercise capacities in socially defined and 

recognized ways”.  Dock kan människor vara marginaliserade trots att de har tak över huvudet och 81

materiella ting, på så vis att de åsidosätts då deras erfarenheter och resurser inte efterfrågas eller tas 

tillvara på av samhället.   82

 Young, Justice and the Politics of Difference, s. 49.76

 Ibid., s. 51.77

 Ibid., s. 52.78

 Ibid., s. 53.79

 Ibid.80

 Ibid., s. 54.81
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 Maktlöshet är en form av förtryck som drabbar den okvalificerade arbetskraften. Skillnaden 

i uppdelningen mellan medel- och arbetarklass, yrkesutbildade arbetare/tjänstemän och 

okvalificerad arbetskraft måste tas i åtanke för att en riktig beskrivning av hur olika grupper utsätts 

för förtryck ska vara möjlig. Denna skillnad utgör sig i vad som är ett kvalificerat arbete och vad 

som är ett okvalificerat, där medelklassen hör till det förstnämnda och arbetarklassen till det 

sistnämnda. Maktlöshet är att vara underställd makt men att inte ges utrymme att utöva makt själv; 

att lyda order utan att själv kunna ge order. Det handlar om att inte ges utrymme att utveckla och 

utnyttja de resurser och den kunskap man innehar. Den skillnad som uppstår mellan medel- och 

arbetarklassen präglar även det sociala livet i mycket stor utsträckning. Young menar att de skapar 

två skilda kulturer genom bland annat val av bostadsområde, musik- och klädstil samt olika 

förutsättningar och förväntningar när det kommer till utbildning och sjukvård, vilket segregerar 

samhället. I dagens samhälle kan normerna för vad som anses vara respektabelt sammankopplas 

med medelklassens sätt att leva och dess värderingar vilket ställer orättvisa krav på arbetarklassen.  83

 Kulturell dominans syftar på att den utsatta gruppen osynliggörs samtidigt som den särskiljs 

och framställs på stereotypa sätt. Detta är konsekvenser av att de grupper som dominerar i samhället 

framställer just sin grupp, med erfarenheter och kulturell struktur, som normativ. Dessa grupper har 

kontroll över viktiga informations- och kommunikationskällor vilket resulterar i att det är deras 

åsikter och erfarenheter som porträtteras, sätts i perspektiv och framställs som universella. Detta 

leder i sin tur till att grupper som inte passar in i den givna mallen faller utanför och blir till de 

”Andra” eftersom de dominerande grupperna mäter dessa andra grupper utifrån den egna 

måttstocken. Stereotyperna genomsyrar hela samhället, betraktas som verkliga och självklara och 

tillskriver de andra grupperna som avvikande vilket på grund av stereotyperna gör att bilden av 

dessa grupper blir omöjlig att förändra. De nedvärderande stereotyperna når även in till individerna 

i grupperna som anses avvikande och skapar ett ”dubbelt medvetande”, vilket gör att de ständigt ser 

sig själva genom andras ögon och ser någon som inte lever upp till standarden och som därmed är 

underlägsen. De definieras av den dominerande kulturen men även av den egna, dominerade, 

samtidigt, och blir både osynliga och iögonfallande på samma gång.    84

 Våld är vad många sociala och systematiskt utsatta grupper utsätts för, och att ständigt vara 

på vakt inför godtyckliga och oprovocerade attacker riktade mot den egna personen är något dessa 

grupper tvingas leva med. Till kategorin våld som en typ av förtryck tas även mobbning och hot i 
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bejakande eftersom syftet likväl är att förnedra och stigmatisera människor på grund av att de 

tillskrivits en viss social grupp. Våldet blir en form av förtryck baserat på den sociala kontext 

våldshandlingarna utspelar sig i, kontexter som möjliggör våldet och som ibland även gör det 

begripligt. Våldets systematiska karaktär som uppstår i sociala sammanhang kan därmed sägas vara 

en typ av social rutin. Detta eftersom våld är något som konstant utövas till alla människors vetskap 

och som är ständigt närvarande i den kollektivistiska föreställningsvärlden. Då synen på våld är att 

den är regelbunden och av social karaktär, normaliseras den och blir en typ av social rutin. Detta gör 

att våld mot utsatta grupper legitimeras eftersom det tolereras av samhället.   85

 Med hjälp av dessa förtryckets fem ansikten kan det undvikas att diskussionen kring 

förtryckta grupper fastnar vid vilken grupp som förtrycks i störst utsträckning. Young menar att 

dessa fem kriterier av förtryck ska ses som objektiva kriterier vilka fungerar som hjälpmedel till att 

komma underfund huruvida en viss social grupp är förtryckt eller ej. Alla kriterier behöver inte vara 

uppfyllda för att en grupp ska betraktas som förtryckt, utan det räcker med att ett av de fem 

kriterierna uppfylls. Detta då olika grupper drabbas av olika typer eller kombinationer av förtryck.  86

 

2.2.1.1 Sociala grupper och förtryck  

Strukturellt förtryck existerar i ett samhälle så länge det systematiskt reproduceras i kulturella, 

politiska och ekonomiska institutioner vilka är samhällets grund. Detta gör att vissa grupper utsätts 

för förtryck genom föreställningar som cirkulerar i samhället om dem, och gör att människor i andra 

samhällsgrupper ofta omedvetet bär på stereotypa föreställningar om de förtryckta grupperna. Dessa 

människor skulle inte beskriva sig som förtryckare, vilket gör ämnet än mer komplext än att det 

strukturella förtrycket kan försvinna genom lagstiftning eller utbyte av en politisk ledare.   87

 Människor delas in i sociala grupper konstant efter exempelvis ålder och kön. Det har blivit 

en del av vardagslivet. Grupptillhörigheten är en viktig del i hur människor kan förstå sig själva, 

men även hur omvärlden ska kunna förstå och se på människor i andra grupper än den egna. Det 

handlar om att kategorisera. Genom att en grupp möter en annan och upptäcker att de båda skiljer 

sig åt uppstår gruppidentitet. Young beskriver en social grupp som ”[…] a collective of persons 

differentiated from at least one other group by cultural forms, practices or way of life”.  Sociala 88

grupper utmärks genom en känsla av samhörighet och identifikation,  och  89
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 group meanings partially constitute people’s identitets in terms of cultural forms, social situation, and history 

 that group members know as theirs, because these meanings have been either forced upon them or forged by 

 them or both.   90

Det är även något en grupp kan tvingas in i. Individer skapas ur sociala grupper, och känslan av 

utanförskap och tillhörighet, av att vara bärare till en historia, kan till viss del sägas bestämmas av 

grupptillhörigheten. Grupptillhörighet är något människor kastas in i utan att de är medvetna om 

det, och när de kommer underfund med att de tillhör en viss grupp inser de att de ”alltid” har gjort 

det. Detta eftersom människors identitet till viss del skapas av andra personers uppfattningar om 

dem.  Dock är det möjligt att lämna en grupp man kastats in i för att bli inkastad i en annan (som att 

exempelvis gå från gift kvinna till ”änka”). Genom att en person först tar till sig den givna 

gruppidentiteten kan denne omformulera identiteten och på så sätt skapa nya normer och en ny 

betydelse för gruppen. Utomstående personer kan skapa en grupp som människorna som anses 

tillhöra denna grupp själva inte upplever sig göra, vilket är vanligt när en del personer börjar stöta 

bort en specifik kategori människor. Därefter börjar dessa människor långsamt identifiera sig med 

denna grupp, som en konsekvens av det kollektiva förtryck de utsatts för.  91

 Young argumenterar för att det inte går att komma ifrån skapandet av sociala grupper i det 

moderna samhället, samtidigt som dessa är en önskvärd del av det. Detta eftersom sociala grupper 

fortsätter existera och förnyas, trots att världen blir allt mer global och människor möter många 

olika typer av personer varje dag, samt att de som tillhör en förtryckt grupp oftast håller kvar vid 

den givna gruppidentiteten. Indelningen av individer i grupper behöver inte vara förtryckande i sig; 

förtrycket uppstår om denna grupp och individerna inom den utsätts för åtminstone en av de fem 

kriterierna om förtryck.   92

 

2.2.2 Problematik kring porträttering  

Chandra Talpade Mohantys bok Feminism without Borders används på ett kritiskt sätt för att 

problematisera valet av att skriva om utsatta kvinnor från ”tredje världen” som västerländsk 

feminist. Med begreppet ”västerländsk feminist” pekar Mohanty på det faktum att människor som 

inte är från just väst beskrivs som ”icke-västerländska” i texter, och att författarna på detta sätt 

indirekt porträtterar sig själva som västerländska.  Västerländska feminister är skyldiga att ta 93

hänsyn till sin kontext när de porträtterar kvinnor som inte kommer från väst. Detta eftersom det är 
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just västerländsk vetenskap som dominerar globalt, och västerländska kvinnors porträttering av 

icke-västerländska kvinnor är inget undantag. Därav är det nödvändigt att vara eftertänksam 

gällande framställning, publikation, spridning samt konsumtion av idéer och information.  Detta 94

för att västerländska feminister inte ska hamna i situationer där de enligt Mohanty deskriptivt 

kolonialiserar icke-västerländska kvinnor genom att reducera dem till en enda ”tredje världen-

kvinna”, en homogen grupp, på ett godtyckligt sätt.  Genom denna deskriptiva kolonialisering tas 95

kvinnornas historiska och politiska agens ifrån dem.  Denna konstruerade bild av den 96

genomsnittliga ”tredje världen-kvinnan” beskriver ”henne” som bland annat okunnig, 

traditionsbunden, sexuellt begränsad på grund av sitt kön, fattig och familjeorienterad, till skillnad 

från den västerländska kvinnan som beskrivs som modern, utbildad och med en möjlighet att göra 

egna, fria val;  allt som den enhetliga ”tredje världen-kvinnan” ”inte är” eller ”har möjlighet” till.  97

 Kvinnor kan sägas porträtteras och kategoriseras som en homogen grupp baserat på det 

delade förtryck de utsätts för i en patriarkal värld ”[…] in any given piece of feminist analysis 

[…]”  enligt Mohanty. Därmed skapas en distinktion mellan beskrivningen av ”kvinnor” som en 98

konstruerad grupp och ”kvinnor” som det egna subjektet med kontroll över den egna historien inom 

olika vetenskaper. På detta sätt antas det att kvinnor inom olika grupper är svaga eftersom de blir 

stämplade som exploaterade, sexuellt trakasserade och maktlösa. Denna användning av kvinnor 

som en homogen grupp förstärks och fortsätter konstrueras genom att kvinnor definieras utifrån på 

vilket sätt de påverkas eller inte av olika system och institutioner.  Den är problematisk eftersom 99

den fryser kvinnorna i en kontext där universell samhörighet mellan dem baserad på en 

generalisering av deras underordning antas. Hänsyn tas inte till deras olika historier, perspektiv och 

kontexter  och gör det möjligt att tala generaliserande om ”indiska kvinnor”, ”kvinnor från 100

Afrika” eller ”arabiska kvinnor”.  Detta är viktigt att ta hänsyn till i denna uppsats eftersom den 101

behandlar en specifik grupp kvinnors situation i ett land vilket inte ligger på en geografisk plats som 

räknas till väst, av en västerländsk feminist. Dessutom i relation till en teori som tar upp just 

förtryck och olika former av förtryck där specifikt exploatering och maktlöshet är två av dessa. 

Denna uppsats syftar inte till att porträttera och definiera de deltagande kvinnorna som de ”Andra”. 

Den syftar till att problematisera utanförskapet de hamnar i och sätta detta i relation till CEDAW. 
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Fokus ligger därmed inte på intervjudeltagarna som en utsatt, homogen grupp utan på de negativa 

situationer änkeståndet leder till, vilket påverkar specifikt kvinnor och inte män i samma 

utsträckning.  Artikel 1 i CEDAW belyser att diskriminering av kvinnor inte är tillåten och artikel 102

2 konstaterar att stater är skyldiga att skydda kvinnor från just diskriminering samt verka 

förebyggande mot dess olika former.  Feminism kan lätt bli kontextbunden beroende på vem som 103

har makten att porträttera vem, och genom att ta Mohantys kritik på allvar kan detta undvikas. 

Appliceringen av hennes kritik i relation till materialet genererar frågor kring makt som annars inte 

hade uppstått. Detta skapar en kritisk dimension som är viktig att ta hänsyn till i det här fallet 

eftersom det historiskt existerar en maktobalans mellan författaren till denna uppsats och 

intervjudeltagarna på grund av geografisk födelseplats.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Insamlandet av information till denna uppsats bygger på triangulering.  Empiri har samlats in från 104

två indiska organisationer vilka jobbar för kvinnor i änkestånds rättigheter - en i norra Indien och en 

i södra. Ett kortare fältarbete har utförts på det skyddade boendet Ma Dham som ägs av den ideella 

organisationen Guild of Service i staden Vrindavan samt på huvudkontoret i New Delhi under två 

veckor våren 2019. Tiden på huvudkontoret spenderades där för att få en större förståelse för 

organisationens arbete och dess syfte samt för att undersöka huruvida organisationen tillämpar 

CEDAW i sitt arbete. Information och data som samlats in under tidigare vistelse (fyra månader 

våren 2018) på den sydindiska organisationen Kudumbam används även, trots att den inte är lika 

omfattande sett till antalet intervjuer. Det var möjligt att genomföra fältstudien i New Delhi och 

Vrindavan tack vare tiden på Kudumbam och de erfarenheter som förvärvats där. Även då det 

huvudsakliga syftet med vistelsen på Kudumbam inte var att samla in information om kvinnor i 

änkestånd förvärvades information om detta genom deltagande i organisationens dagliga arbete 

samt fältutflykter, vilket tillför relevant information till denna studie. Fältarbetet i New Delhi och 

Vrindavan var mycket kort i jämförelse med det i Trichy - dock var syftet tydligare och därmed 

kunde relevant information samlas in på kortare tid eftersom förkunskap fanns sedan månaderna på 

Kudumbam. Semi-strukturella intervjuer har genomförts, och så även metoden deltagande 

observation. Detta eftersom det kan argumenteras för att det är i konversationen mellan människor 

kunskap kan sägas uppstå, och det är genom kunskap utveckling sker och lärdomar införskaffas. 

 Perkins, Lee, och James et al., ”Marital Status, Widowhood Duration, Gender and Health Outcomes”; Bhattacharya och Singh, 102
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Den semi-strukturella intervjumetoden fungerar mer som en vardaglig konversation, interview as 

conversation, där öppna frågor ställs och där målet är att både den som intervjuas och intervjuar får 

ut något av mötet.  Det finns därigenom möjlighet att påverka samtalets riktning för båda parter. 105

Intervjudeltagarna påverkade samtalets riktning i stor utsträckning, eftersom det rörde sig om 

känslig information. Totalt belyses 14 intervjuer i denna uppsats. Kvinnor i änkestånd utgör 11 av 

de intervjuade, en är separerad, en är grundare av Guild of Service och en är personalsamordnare på 

Kudumbam. För att analysera den litteratur som är relevant för ämnet i fråga har kvalitativ 

textanalys använts.  

 

2.4 Forskningsetiska bedömningar  

Det var viktigt att ta hänsyn till kvinnor med erfarenhet av änkestånd samt lokala organisationer 

som arbetar med de frågor uppsatsen ämnar svara på för insamlandet av empiri, och inte endast 

sekundärmaterial som finns skrivet om ämnet. Detta för att som ”utomstående” inte skriva någon 

över huvudet, utan istället föra en dialog med de som besitter faktisk information om ämnet. Alla 

inblandade parter är medvetna om hur det insamlade materialet och informationen kommer 

användas, i vilket syfte samt att uppsatsen kommer läsas utav andra. De samtyckte till intervjuerna 

och uppsatsens användningsområde muntligt, samt till att intervjuerna spelades in genom 

röstinspelning, i enlighet med vad metodlitteraturen delger gällande samtycke.  Det är självfallet 106

problematiskt att kvinnorna som deltagit med sina berättelser inte kommer kunna ta del av denna 

uppsats eftersom den är skriven på svenska. Dock har de blivit erbjudna att få ett utkast på engelska 

av diskussionen och analysen, vilket kan översättas till hindi respektive tamil av kvinnorna som 

jobbar på organisationerna vilka tolkade intervjuerna. De har även blivit upplysta om att de när som 

helst kan ta kontakt med författaren genom kvinnorna som tolkade, som de har stort förtroende för, 

om det är något de funderar över. Kvinnorna är i denna uppsats helt anonyma för att skydda deras 

identitet och integritet. Detta med undantag från Dr. Giri vars för- och efternamn används enligt 

hennes önskemål, då hon är en offentlig person. Kvinnorna har varit med om traumatiska händelser, 

vilket kan vara känsligt att prata om och gå djupare in på. Det var av yttersta vikt att ingen av dem 

skulle känna sig manad att delta i en intervju genom att delge information om sitt liv som de kanske 

inte ville. ”Ethical dilemmas for researchers are most acute in field situations and when research 

 Skinner, Jonathan, ”A Four-part Introduction to the Interview. Introducing the Interview. Society, Sociology and the Interview. 105

Anthropology and the Interview. Anthropology and the Interview - Edited”, i: Skinner, Jonathan (red.): The Interview. An 
Ethnographic Approach. Berg, London, 2012, s. 8-9.

 Brounéus, Karen, ”In-dept Interviewing. The Process, Skill and Ethics of Interviews in Peace Research”, i: Höglund, Kristine och 106

Öberg, Magnus (red.): Understanding Peace Research. Methods and Challenges. Routledge, London, 2011, s. 139-140.
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subjects are directly involved”.  Intervjudeltagarna i denna uppsats är direkt involverade i ämnet, 107

varav det kan bli extra känsligt för dem då det som undersöks är en stor del av deras liv. Därmed 

kom det som en positiv överraskning då kvinnorna självmant kom och frågade om de kunde få bli 

intervjuade, utan att ha blivit tillfrågade. Kvinnan som tolkade berättade om situationen för 

kvinnorna på Ma Dham och syftet med intervjuerna. En av kvinnorna ville gärna bli intervjuad, och 

efter hennes intervju var det fler som ville intervjuas vilket kan tyda på att det fanns behov och 

intresse från deras sida att få dela sina berättelser. Dessa kvinnor har befunnit sig och befinner sig i 

en utsatt position, men genom stöd från organisationerna i fråga har deras självförtroenden stärkts, 

och det är tydligt att de gärna vill prata om sina upplevelser, om än ytligt. Metoden blev därmed 

sådan att de kvinnor vilka ville bli intervjuade kom självmant. På detta sätt behövde de inte känna 

sig tvingade att delta i en intervju på grund av att de blev tillfrågade. Kvinnorna är på Ma Dham av 

en anledning och alla besitter berättelser, information och erfarenheter relevanta för 

forskningsfrågorna. Därav kunde urvalet ske på detta sätt.  Dock skapar det även frågor kring 108

varför intresset för intervjuerna var stort. Det finns olika faktorer som spelar in, såsom nyfikenhet 

från kvinnornas sida, möjligt grupptryck, förväntningar eller något att sysselsätta sig med för att 

bryta vardagsrutinen. Intervjuerna utgick från två intervjuguider som finns bifogade, en till 

kvinnorna på Ma Dham och en till organisationen Guild of Service. Dessa fungerade dock främst 

som en mall för intervjuerna eftersom de flesta kvinnor pratade självmant och svarade på flera utav 

frågorna i en. De ledde intervjuerna till stor del efter vad som kändes bekvämt för dem att berätta, 

och fick följdfrågor vilka de kunde neka till. Därav var det efter intervjuerna nödvändigt att lyssna 

på inspelningarna för att försäkra att svaren på de frågor som fanns i intervjuguiderna blev 

besvarade någon gång under varje intervju.  

 Givetvis går det inte att veta vad som inte sägs, vad intervjudeltagarna valde att inte berätta. 

Kvinnan som tolkade intervjuerna på Ma Dham tydliggjorde att kvinnorna som kommer till det 

skyddade boendet har haft problem i hemmet och att det är därför de kommer. Om detta talar även 

Dr. Giri: ”[organisationen] nekar ingen som kommer, eftersom endast en kvinna i nöd skulle komma 

till mig”.  Kvinnan som tolkade menade att kvinnorna inte gärna pratar djupgående om de 109

problem och svårigheter de mött sedan de förlorade sina makar och att de därför håller 

konversationen relativt ytlig under intervjuerna. Detta blir således problematiskt eftersom det 

 Höglund, Kristine och Öberg, Magnus, ”Doing Empirical Peace Research”, i: Höglund, Kristine och Öberg, Magnus (red.): 107
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handlar om viktig information som inte kommer fram. Det är möjligt att intervjuerna hade kunnat 

nå en djupare nivå om fältarbetet på Ma Dham pågått en längre period eftersom förtroende därmed 

kunnat byggas upp på ett annat sätt än under den korta tid som fältarbetet pågick. Det fanns ingen 

möjlighet för båda parter att lära känna varandra mer än ytligt, vilket givetvis påverkar förtroendet 

och därmed vad som känns bekvämt att säga under en intervju.  Dock baseras denna uppsats på 110

sådant kvinnorna uttryckt i ord, och inte på sådant som har hänt dem men som inte framkommit 

tydligt. Intervjuerna med kvinnorna på Ma Dham och Kudumbam är översatta från hindi och tamil 

till engelska av i det första fallet en kvinna som jobbar på Ma Dham och i det andra fallet 

personalsamordnaren på Kudumbam. Båda kvinnorna har en god relation till både de intervjuade 

kvinnorna och till författaren, vilket har gjort att intervjuerna har känts avslappnade från båda håll. 

Det är av yttersta vikt att personer som tolkar kan garantera intervjudeltagarens anonymitet och 

förstår vikten av detta.  I båda fallen jobbar kvinnorna som tolkade på respektive organisation och 111

är införstådda med vikten av dessa frågor eftersom det är en del av deras dagliga arbete. 

Intervjuerna är översatta från engelska till svenska av författaren, och genom dessa språkliga 

övergångar är det möjligt att väsentlig information gått förlorad. Metodlitteraturen visar att det är 

utav vikt att tolken översätter allt intervjudeltagaren säger och använder samma ord för att samtalet 

ska kännas som att den sker mellan personen som intervjuar och intervjudeltagaren, samt att 

översättning ska ske ungefär var femte mening så att information inte går förlorad.  Trots att 112

kvinnorna som tolkade blev ombedda att översätta allt intervjupersonerna sade och använda samma 

ord kan vissa ordalydelser ha en mening, på i detta fall hindi eller tamil, som det inte finns en 

tillfredsställande engelsk översättning på. Även det faktum att information inhämtats från två 

ideella organisationer som är starkt passionerade för vad de gör kan ifrågasättas, eftersom de ger 

information ur sitt perspektiv. Trots att information som behandlar exempelvis mänskliga 

rättighetskränkningar ofta är rapporterade på ett riktigt sätt av specialiserade organisationer såsom 

ideella organisationer  är det viktigt att komplettera och väga upp denna information med andra 113

typer av forskning och vetenskapliga artiklar om ämnet för att förmedla en nyanserad bild.  

 

 

 

 Svašek, Maruška och Domecka, Markieta, ”The Autobiographical Narrative Interview. A Potential Arena of Emotional 110

Remembering, Performance and Reflection”, i: Skinner, Jonathan (red.): The Interview. An Ethnographic Approach. Berg, London, 
2012, s. 111.

 Brounéus, ”In-dept Interviewing”, s. 136.111

 Ibid., s. 136.112

 Höglund och Öberg, ”Doing Empirical Peace Research”, s. 7-8.113
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3. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  

 

Den 8 december 1979 antogs CEDAW av Förenta Nationernas generalförsamling, och 3 september 

1981 blev konventionen ett internationellt traktat efter att 20 länder ratificerat den.  Indien 114

ratificerade konventionen den 9 juli 1993.  Artikel 1 i CEDAW  konstaterar  115

 For the purposes of the present Convention, the term ”discrimination against women” shall mean any  

 distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or 
 nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of 
 equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social,  

 cultural, civil or any other field.  

Artikel 2 konstaterar  

 States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all  

 appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women […]  

Artikel 2 fortsätter sedan beskriva staters skyldigheter gällande diskriminering mot kvinnor.  

 

3.1 Svårigheter med implementering  

Dr. Giri belyser att trots att Indien har ratificerat konventionen finns det svårigheter med 

implementering och fullföljande.  Artikel 1 i konventionen tar specifikt upp att kvinnor inte ska 116

hindras från att ta del av sina mänskliga rättigheter och friheter inom områden såsom politik, 

ekonomi och kultur baserat på civilstånd. Indien är ett stort land, och regeringen anser att 

kvinnofrågor är ett område där ideella och lokala organisationer kan göra skillnad så att regeringen 

kan fokusera på andra problem landet står inför. Dr. Giri menar att CEDAW skulle behöva 

prioriteras av regeringen för att förändring ska kunna ske på riktigt i hela landet.  CEDAW-117

kommittén pekar i rapporten Concluding Observations on the Combined Fourth and Fifth Periodic 

Reports of India på vikten av att ge konventionen juridisk tyngd genom full implementering.  118

Samt att sätta en omfattande anti-diskrimineringslag i stånd vilken ska behandla alla typer av direkt 

 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 114

against Women New York, 18 December 1979, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx, hämtad 15 maj 2019.
 United Nations Treaty Collection, Human Rights, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?115

src=ind&mtdsg_no=iv-8&chapter=4&clang=_en, hämtad 15 maj 2019. 
 United Nations, Concluding comments of the Committee on the Elimination of 116

Discrimination against Women. India, Supplement Nr. 38 (A/55/38), Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women, 2000, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/
CONCLUDING_COMMENTS/India/India-CO-1.pdf, hämtad 15 maj 2019, s. 4, §51-53.

 Dr. Giri, intervju.117

 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Concluding Observations on the Combined Fourth and Fifth 118

Periodic Reports of India, 2014, http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d
%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f
%2bhR1fgqxKiywURS0aVJOk6sBezpV1AKQkt7wGc58af2oKanQAXf3ZokcF4lLNQW3aowezgzPbWNFk6DxKOdgBL3jR4b3T
%2fI4Sd708kJzmcxvg%3d%3d, hämtad 15 maj 2019, §7.
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och indirekt diskriminering mot kvinnor.  Indien har inte skrivit under eller ratificerat CEDAW:s 119

Optional Protocol,  vilket började gälla den 22 december 2000. Detta protokoll innebär att 120

kvinnor, individuellt eller i grupp, kan framföra klagomål rörande kränkningar av de rättigheter som 

skyddas av konventionen inför kommittén. Protokollet ger även kommittén rätt att inleda 

förfrågningar gällande situationer som rör systematiska eller allvarliga kränkningar av kvinnors 

rättigheter.  Dr. Giri belyser problematiken kring att Indien inte har ratificerat protokollet eftersom 121

det hindrar kvinnor från att framföra klagomål, och därav förminskar deras upplevelser och åsikter 

samt deras rättigheter. Hon anser även att konventionen i sig inte har adresserat det egentliga 

problemet; våld mot kvinnor. Hon menar att avsaknaden av fred medför våld, och att det därför är 

viktigt att konventionen ska ta upp just våld mot kvinnor eftersom det är ett stort problem,  inte 122

bara i Indien utan över hela världen.  Kvinnorättsrörelser hade länge kämpat för att våld mot 123

kvinnor skulle behandlas i konventionen och att det inte skulle hänvisas till den privata sfären. Det 

handlar om mänskliga rättigheter, vilket innebär att staten ska kunna lägga sig i fall som rör våld 

mot kvinnor. Som ett resultat av detta lade CEDAW-kommittén 1992 till General Recommendation 

No. 19 vilken bedyrar våld mot kvinnor som en typ av diskriminering eftersom våldet är riktat mot 

en kvinna på grund av hennes kön. Ett år senare erkände The Declaration on the Elimination of 

Violence against Women att våld mot kvinnor inkräktar på kvinnors rättigheter och fundamentala 

friheter, och menade att stater måste arbeta emot kvinnovåldet. The Vienna Declaration and 

Programme of Action erkände samma år att eliminering av våld mot kvinnor som sker både i den 

offentliga och privata sfären är ett måste för att uppfylla mänskliga rättigheter. 2017, 25 år efter att 

General Recommendation No. 19 lades till, tillkom General Recommendation No. 35 i vilken 

konstateras att förbudet gällande våld mot kvinnor har utvecklats till att bli en del av internationell 

lag vilket sammanbinder alla stater. Stater har positiva skyldigheter att förebygga och skydda 

kvinnor mot våld samt straffa förövare tack vare The Declaration on the Elimination of Violence 

against Women och General Recommendation No. 35.  Dock är General Rekommendation No. 19 124

och No. 35 inte en del av det officiella traktatet (CEDAW) vilket är problematiskt eftersom det då 

 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Concluding Observations on the Combined Fourth and Fifth 119

Periodic Reports of India, §8.
 Amnesty International, India, s.4.120

 UN Women, Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, https://121

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/, hämtad 15 maj 2019.
 Dr. Giri, intervju.122

 World Health Organization, Violence against women, 29 november 2017, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/123

violence-against-women, hämtad 15 maj 2019.
 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Violence against Women, https://www.ohchr.org/EN/Issues/124

Women/WRGS/Pages/VAW.aspx, hämtad 15 maj 2019.
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saknar juridisk tyngd vilket gör det betydligt svårare att få stater och dess regeringar att agera.  125

När CEDAW:s kommitté hade ett möte med representanter från ideella organisationer och National 

Human Rights Commission of India 2014 konstaterades att våld mot kvinnor fortfarande 

genomsyrar det indiska samhället och att denna typ av riktad våld inte kontrolleras av lagen. 

Svårigheter uppstår i relation till detta på grund av ojämlikheter i samhället orsakat av klass, 

sexualitet, kastsystemet, etnicitet, religion och funktionsvariationer. Underliggande orsaker till 

marginalisering och exklusion, som de nyss nämnda, tas inte i bejakande och diskriminering 

tenderar att inte erkännas.  Det kan därmed konstateras att kvinnor i änkestånd i Indien utsätts för 126

våld och diskriminering trots ratificerande, och att artikel 1 och 2 i CEDAW därav fortfarande söker 

bli uppfyllda.  

 

4. Organisationerna  

 

Nedan ges en kort beskrivning av respektive organisation för att skapa en större förståelse kring 

vilka de är och vad de arbetar för. Detta är av relevans eftersom det är från dessa organisationer 

empiri samlats in och behandlats.  

 

4.1 Kudumbam  

Kudumbam är en ideell organisation grundad 1982 som jobbar för social hållbarhet och utveckling, 

ekologiskt jordbruk och utsatta grupper såsom barn och kvinnor. Organisationen har sitt 

huvudkontor i staden Tiruchirappalli (Trichy) i delstaten Tamil Nadu, men har även ett kontor i 

Tranquebar och en ekologisk farm strax utanför Trichy kallad Kolunji, där endast kvinnor i 

änkestånd är anställda. Där har de även ett hem, Vidivelli, för barn vars föräldrar antingen 

omkommit eller inte har möjlighet att försörja barnet fullt ut.  Kudumbam jobbar för att stärka 127

kvinnors roll i samhället genom att hjälpa dem in i arbetslivet och erbjuda utbildning inom olika 

praktiska yrken vilka sedan leder till jobb, och genom att stötta kvinnor vars män avlidit med 

bostad, arbete och i de fall det är aktuellt ett andra giftermål. De ser till att barnen på Vidivelli, som 

främst är flickor, går i skolan och studerar vidare på universitetet, och lär ut att flickor har samma 

rättigheter som pojkar. Organisationen har startat självhjälpsgrupper i byarna kring Kolunji för 

 Every Woman Treaty, Violence against Women and International Law. An Overview, https://everywoman.org/violence-against-125

women-and-the-law/, hämtad 15 maj 2019. 
 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, CEDAW Discusses Situation of Women in Peru, India, 126

Mauritania and Syria with Civil Society Representatives, 30 juni 2014, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=14807&LangID=E, hämtad 15 maj 2019. 

 Kudumbam, Welcome to Kudumbam!, http://kudumbam.in/about%20us.html, hämtad 15 maj 2019.127

 
!24

http://kudumbam.in/about%20us.html
https://everywoman.org/violence-against-women-and-the-law/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14807&LangID=E


 

kvinnor som bland annat vill lära sig att förvalta de pengar som de tjänat ihop tack vare andra 

projekt Kudumbam startat. Det finns även självhjälpsgrupper som behandlar mikrolån i byarna, där 

kvinnorna får möjlighet att låna mindre summor pengar till sjukvård, bröllop eller sina barns 

skolgång med hjälp av varandra.  Tidigare vistelse under fyra månader 2018 på organisationen 128

ledde till stor förståelse kring hur den jobbar för att stärka kvinnor i utsatta positioner.  

 

4.2 Guild of Service  

Guild of Service grundades 1972 efter kriget mellan Indien och Pakistan 1971. Många kvinnor 

förlorade sina makar i kriget, och de var beroende av den patriarkala samhällsnormen både 

ekonomiskt, socialt och traditionellt vilket skapade problem. Kriget och dess konsekvenser ledde till 

att kvinnor behövde ta mer plats i samhället för att överleva. Därav grundades organisationen av Dr. 

Mohini Giri för att stärka kvinnors roll i samhället och ge dem verktyg för att skapa självtillit.  129

Organisationen innefattar ett hostel för arbetande kvinnor i New Delhi på huvudkontoret, fyra 

skyddade boenden i Kashmir, Jaipur, Najafgarh respektive Vrindavan, fyra skolor samt 

kapacitetsbyggande center. Dessutom arrangerar organisationen bröllopsceremonier två gånger om 

året för par som inte har råd att gifta sig eller som inte har stöd hemifrån. Detta kan exempelvis vara 

fallet rörande giftermål mellan två parter av olika kast eller religioner, eller om det är en kvinna i 

änkestånd eller en frånskild kvinna som vill gifta om sig. Till det skyddade boendet i Vrindavan, Ma 

Dham, får vilken kvinna som helst komma som är i behov av stöd. Där kan de som behöver få vård, 

hjälp att bearbeta trauman, tillgång till familjerådgivning, en säng att sova i och tre mål mat om 

dagen. Kvinnorna får lära sig olika typer av hantverk och kan sedan sälja produkterna och därav 

tjäna pengar. Det finns en skola på området för barn i staden samt för de kvinnor vilka kom till 

boendet tillsammans med sitt eller sina barn. Det finns även undervisning för äldre flickor på 

området. I skolan får barnen lära sig att det inte är tabu att vara änka. Under perioden för fältarbetet 

bodde 65 kvinnor på Ma Dham, dock varierar detta i stor utsträckning.  

 

5. Resultat, analys och diskussion 

 

5.1 Resultat och analys  

Denna uppsats ämnar behandla kvinnor i änkestånd i Vrindavan och Trichy i relation till 

 Framtidsjorden, Asien, https://framtidsjorden.se/asien/, hämtad 15 maj 2019.128

 Guild of Service, Guild History, http://www.guild.org.in/guild-history.html, hämtad 15 maj 2019. 129
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rättighetsdokument och förtryck. Syftet är att undersöka och problematisera utanförskapet kvinnor i 

änkestånd hamnar i i relation till rättighetsdokumentet CEDAW, samt att belysa svårigheterna och 

problematiken många av dem möter. Forskningsfrågorna som är centrala genom uppsatsen lyder: 

Hur ser kvinnornas levnadssituationer ut i relation till Youngs teori om förtryckets fem ansikten i 

Vrindavan och Tiruchirappalli? På vilket sätt blir deras levnadsförhållanden en del av deras 

identitet, då de ofrivilligt placeras i den sociala gruppen ”änkorna”? Vad har det för implikationer på 

deras rättigheter? Resultatet av denna undersökning presenteras nedan i kombination med en analys. 

Först genom att granska hur kvinnor i änkestånd tillskrivs en viss identitet för att sedan sätta 

materialet i relation till Youngs teori om förtryck.  

 

5.1.1  Kvinnor i änkestånd som social grupp i relation till förtryck  

Gruppindelning av människor har blivit en naturlig del av det sociala livet. Människor som delas in 

i sociala grupper baserat på exempelvis ålder eller religion utgör inte endast en samling människor 

eftersom deras identiteter är nära sammanlänkade med den sociala gruppen.  Givetvis är alla 130

personer i en grupp individer, dock kan den sociala gruppen vara mer eller mindre i symbios med 

individernas identiteter. ”Group categorization and norms are major constituents of individual 

identity”.  Gruppindelning leder ofta till stereotypa föreställningar om vissa grupper, och 131

strukturellt förtryck drabbar de grupper vilka utsätts för stereotypa och ofta omedvetna antaganden i 

det vardagliga livet.  Gruppindelning baserat på ålder är därav inte särskilt dramatisk eftersom 132

ålder inte är något människan kan styra över; människor som tillskrivs gruppen ”över 65 år” kan 

givetvis känns sig yngre och därmed som att de borde tillhöra en annan åldersgrupp, men det 

faktum att de biologiskt är över 65 år går inte att förneka. Dock blir det mer komplext med sociala 

grupper i relation till konstruerade identiteter. Genom denna uppsats framgår att kvinnor i änkestånd 

tillskrivs en viss typ av identitet då deras makar avlider. Detta blir tydligt genom de förbud som 

sätts upp för dem, samt förväntningarna som finns på dem i relation till beteende och utseende vilka 

var genomgående för intervjudeltagarna oberoende av deras individuella person. De kan sägas 

förväntas bli en och samma person, och därav tillskrivs de gruppen ”änkorna” av samhället och 

börjar själva tillskriva sig denna nya identitet. Ett exempel är ”änkor” som bärare av otur vilket är 

vida känt i Indien. Intervjudeltagarna rapporterade att de ansåg sig bringa otur och beskyllde sig 

själva för att de förlorade sina hem, för sina barns dödsfall, och för de trakasserier och övergrepp de 

 Young, Justice and the Politics of Difference, s. 43.130

 Ibid., s. 45.131

 Ibid., s. 41.132
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utsatts för. En av intervjudeltagarna är övertygad om att hon är att beskylla för sin makes och senare 

sin dotters, dotterdotters och två av sina söners död, samt att hon blev utkastad från sin sons hem 

och nu inte får bidrag från regeringen.  Young beskriver just det, att andra personers uppfattningar 133

om en människa till viss del formar dess identitet.   134

 Intervjudeltagarna har alla påträffat liknande problematik kopplat till sitt änkestånd. Det 

finns tydliga trender genom deras berättelser vilka även belyses i litteraturen, såsom sorgen i att ha 

förlorat sin livspartner och drivas från sitt hem och sin familj, samt de ekonomiska problem som 

kommit ur detta.  Kvinnorna kommer från olika delar av Indien, från Oreya och Calcutta till 135

Madurai och Trichy till Mathura och Shahdol. De är i olika åldrar, även om majoriteten är över 60 

år, och kommer från olika bakgrunder med olika förutsättningar. Trots detta rapporterade kvinnorna 

om liknande händelser som inträffade efter att de förlorade sin partner. Främst handlar det om att 

kvinnorna nostalgiskt ser tillbaka på livet de hade när deras makar levde, och menar att de var 

lyckliga då och att deras situation förvärrades efter makens död. En av intervjudeltagarna framhäver 

att hon ofta mått dåligt på grund av hur samhället behandlat henne efter makens död och att hon inte 

förstår varför hon behandlas som hon gör; hon förstår inte vad hon har gjort för fel.  Många av 136

kvinnorna förlorade sina makar i trettioårsåldern och lämnades därmed ensamma med barnen vars 

utbildningar och bröllop skulle bekostas. En del av dem gavs möjligheten att jobba på den 

arbetsplats vilken deras makar arbetat på, men nekade på grund av de trakasserier kvinnor i 

änkestånd tvingas möta på arbetsplatser vilka kan vara förödande. Kvinnorna som nu är i 

sextioårsåldern hade egna jobb då makarna var i livet vilka de kunde fortsätta på efter deras död, 

och därmed lyckas betala för sina barns utbildningar och bröllop. En av intervjudeltagarna arbetade 

som assisterande sjuksköterska efter makens död vilket betalade för dotterns skolgång, och senare 

hennes bröllop vilket inträffade när hon var 16 år. Anledningen till att bröllopet ägde rum så tidigt 

berodde på de trakasserier som intervjudeltagaren och hennes dotter fick utstå och var ett sätt att 

skydda dem båda.  Många av kvinnorna har rätt till ekonomiskt stöd från regeringen, men saknar 137

de dokument som behövs för att detta ska vara möjligt, såsom identifikationshandlingar och 

anställningsbevis. Även litteraturen belyser detta, och framhäver att de byråkratiska svårigheter 

vilka kommer med ansökan är både omfattande och tidskrävande.  Eftersom kvinnornas makar 138

stod för den ekonomiska försörjningen förlorade många av dem sina hem och försköts av 
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svärföräldrarna och sina barn. En av intervjudeltagarna fick ingen mat då hon bodde hos sin son och 

svärdotter och fick därmed smyga till grannen som ibland bistod henne med något att äta.  På 139

grund av den patrilokala bosättningsstrukturen vänder sig en kvinna som just förlorat sin make till 

sina svärföräldrar, sedan till sina barn om de är vuxna och därefter till sin egen familj. En del av 

kvinnorna fick stanna hos svärföräldrarna eller hos ett av sina barn, men då något tragiskt 

inträffade, såsom ett döds- eller sjukdomsfall, fick kvinnorna skulden eftersom de som ”änkor” 

bringar otur. En av intervjudeltagarna klandrades för sin svärdotters död och kastades därmed ut 

från hemmet hon delat med sin son och avlidna svärdotter.  Intervjudeltagarna belyser att de har 140

varit med om många svårigheter och mött mycket problematik från samhället sedan deras makars 

död. Dessa innefattar sexuella trakasserier, vårdnadstvister, anställning, boende och ekonomi, och 

ofta mötte kvinnorna denna typ av svårigheter även från den egna familjen. En del av dem fick hjälp 

av sina familjer att komma till Ma Dham, andra blev avkastade utanför grindarna till området, och 

några tog sig dit på egen hand efter att ha blivit utkastade utan att ha någon annanstans att ta vägen.  

 In India, the experience of losing one’s spouse is, overwhelmingly, a female experience. Further, the  

 consequences of losing one’s spouse are very different for men and women.  141

Skillnaden mellan kvinnor i änkestånd och män i änklingstånd är stor. En man har lättare att gifta 

om sig, större möjlighet att få en anställning med bra lönevillkor, mer omfattande rätt till egendom 

samt normativt större auktoritärt anspråk på ekonomiskt stöd från barnen.  Utifrån detta kan det 142

baserat på teorin om förtryckets fem ansikten argumenteras för att kvinnor i änkestånd i Vrindavan 

och Trichy förtryckts utifrån alla fem förtryckskriterier: exploatering, marginalisering, maktlöshet, 

kulturell dominans och våld. Kvinnorna i änkestånd kan sättas i relation till vad Young beskriver 

som arbetarklassen eftersom svårigheterna kvinnorna möter går att applicera i denna kontext. Detta 

redogörs för nedan.  

 Intervjudeltagarna som har söner nämnde att sönerna inte tar det ansvar de har för sin 

mor.  I litteraturen belyses det faktum att många av kvinnorna förlitar sig på sig själva eller sina 143

söner. En kvinna i änkestånd som bor själv kan inte förvänta sig underhåll i form av exempelvis mat 

utifrån utan måste oftast förse sig själv med vad hon behöver. Om hon bor hos sin son har hon en 

typ av försörjningsplikt gentemot de andra i hushållet, och om hon inte bidrar med något såsom en 

pension, lön, hushållsarbete eller egendom är risken stor att hon försummas.  Hon hamnar därmed 144
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i en beroendeställning, men en nödvändig sådan. Den patrilokala bosättningsstrukturen beskrivs i 

litteraturen som att den har en effekt av att isolera kvinnor eftersom kvinnan måste lämna sin familj 

och samhället hon vuxit upp i för att flytta till makens hem. Denna bosättningsstruktur ”[…] can 

also be understood to refer to the drastic alienation from her parental family experienced by a 

married woman after her ’transfer’ to her husband’s family”.  Därmed blir hon utelämnad till 145

makens liv på ett annat sätt än om maken flyttat till hennes familj eller om de tillsammans flyttat 

ifrån sina hem för att skapa något eget. På grund av den patrilinjära arvsrätten har kvinnor i 

änkestånd begränsat inflytande gällande äganderätt. En kvinna vars make avlider har rätt till en del 

av makens landområde efter hans död, men denna rättighet kränks ofta genom att hennes makes 

manliga släktingar försöker ta över landområdet.  Relaterat till boendesituationen för en kvinna i 146

änkestånd blir förtryckskriteriet maktlöshet extra tydligt. Young beskriver att ”de maktlösa” är 

personer som inte har auktoritet eller makt i relation till andra, som inte kan utöva makt utan som 

makt utövas över.  För kvinnorna handlar det om att göra vad som förväntas av dem i relation till 147

den roll de besitter, och därmed kan det argumenteras för att de saknar inflytande som ”änkor”. 

Youngs belysande att glappet mellan medel- och arbetarklassen skapar stora skillnader i det sociala 

livet  är även applicerbart på kvinnor i änkestånd jämfört med andra samhällsmedborgare:  148

 The two groups tend to live in segregated neighborhoods or even different towns […] The groups tend to have 

 different tastes in food […] clothes […] and often different health and educational needs. Members of each  
 group socialize for the most part with others in the same status group.  149

Kvinnor i änkestånd tenderar att söka sig till heliga platser såsom Vrindavan  där andra i samma 150

situation befinner sig; de förväntas hålla sig borta från vissa typer av livsmedel;  de förväntas bära 151

en viss typ av kläder och utsmyckningar;  de lider ofta av dålig hälsa på grund av sin ekonomiska 152

situation;  samt tenderar umgänget att begränsas till andra kvinnor i änkestånd i de heliga 153

städerna. Young menar att de normer som är sammanlänkade med respekt associeras till 

medelklassens levnadssätt och att arbetarklassen förväntas leva upp till medelklassens 

respektingivande livsstil och dess värderingar.  Detta kan dock sägas vara motsatsen till 154

samhällskraven på kvinnor i änkestånd: de förväntas frångå den livsstil de hade innan makens död. 
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Istället för att krav ställs på att de ska efterlikna de mer priviligierade förväntas de göra motsatsen 

för att deras roll i samhället ska bli extra tydlig även offentligt, och därigenom konstrueras den 

sociala gruppen ”änkorna”.  

 Inom arbetslivet möter kvinnor generellt större svårigheter än män på grund av 

könsuppdelningen på arbetsmarknaden. De svårigheter kvinnor i änkestånd möter är dock än mer 

problematiska och relaterar bland annat till att dessa kvinnor ses ned på i diskussioner rörande 

ekonomiska transaktioner och att män anses vara bättre på detta, nekad åtkomst till tillgångar som 

ägs av den avlidne makens familj såsom brunnar och plogar, och för de med småbarn tid till både 

jobb och hem.  En av intervjudeltagarna blev erbjuden jobb på den bank där hennes make arbetat, 155

och med detta kom förmåner såsom boende. Hon kände sig dock manad att neka på grund av de 

trakasserier hon blivit utsatt för i samhället och som hon visste att hon även skulle utsätts för av 

manliga kollegor på banken på grund av sitt änkestånd.  Detta kan sättas i relation till två av 156

förtryckets kriterier, nämligen exploatering och marginalisering. Kvinnor i änkestånd kan sägas 

exploateras på arbetsmarknaden eftersom de (när de väl kommit in) ofta utsätts för trakasserier, 

samt anses vara mindre kompetenta än sina manliga medarbetare på grund av sitt kön och sitt 

änkestånd. Det handlar i slutändan om att en grupp, i detta fall kvinnor i änkestånd, tas ifrån makten 

över sina egna resurser av grupper med högre status i samhället. Precis som Young beskriver leder 

detta till att de tillgångar som finns i ett samhälle som ska delas av alla istället fördelas på ett 

orättvist och ojämlikt sätt,  där kvinnor i änkestånd i detta fall inte lever upp till samhällskriteriet 157

som berör vilka som förtjänar att behandlas med värdighet. Detta område berör även 

marginalisering, eftersom kvinnorna i änkestånd inte alltid ges en chans på arbetsmarknaden och 

därmed exkluderas från det sociala och produktiva liv som ofta kommer med ett yrke.  Den 158

fattigdom kvinnor i änkestånd hamnar i på grund av en otillgänglig arbetsmarknad kan inte 

rättfärdigas utifrån Youngs teori. Detta eftersom denna typ av fattigdom kommer ur orättvisor och 

ojämlikhet, orättvisor som uppstår genom att, i detta fall, kvinnorna indirekt fråntas rättigheter och 

friheter som andra människor har, samt genom att deras erfarenheter och de resurser de besitter inte 

efterfrågas av samhället. Detta kan beskrivas som att kvinnorna som ofta är fullt kapabla åsidosätts 

på ett godtyckligt sätt.   159

 Den sociala exklusion som det beskrivs i litteraturen att kvinnor i änkestånd möter stämmer 
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till stor del överens med den insamlade empirin och det som intervjudeltagarna delgav under 

samtalen. I litteraturen framkommer att kvinnor i änkestånd lider av olika former av social isolering 

och att de marginaliseras socialt genom 1) skvaller och antaganden, 2) bestämmelser kring hur de 

ska se ut och bete sig, 3) social utfrysning och 4) fysiskt våld. 1) innebär att kvinnorna möts av 

anklagelser att de är ansvariga för sin makes död och att de är olycksbådande. 2) belyser den starka 

press kvinnorna möter gällande upprätthållandet av de klädes- och beteendekoder som existerar för 

kvinnor i änkestånd  såsom förbudet mot att bära färgglada sarees, armband och bindi.  3) 160 161

handlar om att en kvinna i änkestånd ofta exkluderas från det sociala livet som en konsekvens av att 

hon anses vara olycksbådande. Slutligen syftar 4) på att våld mot kvinnor i änkestånd oftast uttrycks 

i form av sexuella trakasserier eller i relation till äganderätt.  Denna sociala exklusion kan 162

beskrivas i Youngs termer som förtryckskriteriet kulturell dominans eftersom kvinnor i änkestånd 

kan sägas bli osynliggjorda samtidigt som de stigmatiseras och framställs på stereotypa sätt av den 

dominanta samhällsgruppen. Young menar att kulturell dominans konstruerar en bild av de 

”Andra”,  vilket är ett begrepp som även används av Mohanty  och Spivak.  I Youngs fall rör 163 164 165

det sig om att kvinnor i änkestånd framställs som de ”Andra” i relation till den dominanta 

samhällsgruppen vars värderingar och kulturella strukturer anses universella. I ett större 

sammanhang är kvinnorna dock en del av den kulturella strukturen i fråga, vilket gör ämnet än mer 

komplext då den dominanta samhällsgruppen kan sägas utöva kulturell dominans inom den egna 

gruppen på en större nivå. Dock kan kvinnor i änkestånd i Indien utifrån Youngs teori inte sägas 

vara en dominant samhällsgrupp i positiv bemärkelse på grund av sitt änkestånd utan snarare en 

grupp som domineras. Grupper som utsätts för kulturell dominans osynliggörs och utmärks på 

samma gång, och de stereotyper som skapas om dem etsar sig fast och begränsar dem till en 

identitet som ofta är nära sammankopplad med deras kroppar, vilket gör det svårt för individerna i 

de dominerade grupperna att förkasta dessa stereotyper: ”These stereotypes so permeate the society 

that they are not noticed as contestable”.  Det fysiska och psykiska våld kvinnor i änkestånd 166

tvingas utstå kan sammankopplas med det sista förtryckskriteriet, våld. Handlingar med syfte att på 

grund av en persons tillskrivna grupptillhörighet förnedra och stigmatisera denna faller under denna 

kategori, så gör även våldsamma attacker mot personen i fråga. Young beskriver att denna typ av 
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våld mot sociala grupper legitimeras av samhället eftersom den tolereras. Våldet får en systematisk 

karaktär eftersom det riktas mot människor av en viss grupp på grund av att de blivit tillskrivna just 

den gruppen.  Därav är det av vikt att belysa att kvinnor i änkestånd är faktiska individer med 167

rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare, och att de ska behandlas därefter och inte i 

relation till sitt änkestånd: ”People should be treated as individuals, not as members of groups, and 

allowed to form their lives freely without stereotypes or group norms.”  168

 

5.1.2 Kvinnor i änkestånd i relation till CEDAW  

Artikel 1 och 2 i CEDAW förbjuder diskriminering mot kvinnor och hänvisar begreppet 

”diskriminering” till sådana handlingar och bestämmelser vilka hindrar kvinnor, oavsett civilstånd, 

att åtnjuta sina mänskliga rättigheter ”[...] in the political, economic, social, cultural, civil or any 

other field”.  Baserat på den information som framgår genom uppsatsen lever Indien inte upp till 169

dessa två artiklar i relation till kvinnor i änkestånd. Detta eftersom de systematiskt exkluderas från 

alla ovan nämnda fält genom placerandet i den sociala gruppen ”änkorna”. Deras liv begränsas till 

sådant som samhälleliga normer finner lämpligt för denna grupp, och fråntar dem rätten att leva ett 

liv som alla andra. Inom det sociala och kulturella fältet exkluderas kvinnorna från att delta i bland 

annat religiösa ceremonier, bröllop och festivaler, samt lever de i utanförskap vilket även belyses i 

artikeln Exclusion (and Seclusion): Geographies of Disowned Widows of India.  Inom dessa fält i 170

kombination med det politiska och det ekonomiska kan svårigheterna kvinnorna möter på 

arbetsplatsen inräknas, samt problemen relaterade till deras rätt till egendom. Båda dessa 

begränsningar beskrivs i artikeln Widows and Health in Rural North India  och problematiken 171

kring rätten till land som kvinna i änkestånd beskrivs i Feminism without Borders.  Inom det 172

civila fältet kan kvinnorna inte åtnjuta sina mänskliga rättigheter eftersom de förväntas infinna sig i 

den mall samhället skapat åt dem. Sammantaget gör detta att kvinnorna begränsas i stor 

utsträckning i sin vardag, vilket även personalsamordnaren på Kudumbam belyser: ”Alla 

[kvinnorna i änkestånd] måste ständigt kompromissa hur de ska leva sina liv.”  Vissa traditionella 173

begränsningar gällande utseende, såsom att raka huvudet, är inte lika vanligt förekommande idag 

som förr, medan andra, som att kvinnor i änkestånd inte får bära bindi, fortfarande praktiseras i stor 
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utsträckning.  En del av intervjudeltagarna i denna uppsats rakade sina huvuden då deras makar 174

avled, men har nu håret uppsatt i en knut i nacken. Deras sarees var i olika färger och med olika 

mönster, och de bär dessa i Vrindavan då de känner sig trygga med det baserat på vad de fått lära sig 

på Ma Dham. Dock bär en del av dem fortfarande vita sarees då de åker och hälsar på sina familjer 

eftersom de är oroliga för vad människorna i området skulle göra och säga annars. Några av dem 

bar smycken såsom armband och örhängen, men endast ett fåtal bar bindi. Detta visar på att stigmat 

kring kvinnor i änkestånd sakta men säkert börjar förändras i städer som Vrindavan och Trichy, tack 

vare organisationer som Guild of Service och Kudumbam, samt givetvis kvinnorna själva som står 

upp mot de samhällsnormer som går emot dem varje dag. Kvinnorna på Ma Dham inte bara 

närvarar vid bröllopsceremonier som Guild of Service anordnar för att hjälpa par som inte har råd 

eller stöd hemifrån att gifta sig - de närvarar för att sjunga och dansa och därigenom önska 

brudparet lycka i livet. På båda organisationerna har kvinnorna inte bara fått stöd på 

arbetsmarknaden, många besitter roller som föreståndare. Detta visar på att inställningen mot 

kvinnor i änkestånd har förbättrats. Dock är den fortfarande långt ifrån okontroversiell, och staten 

sänder ett tydligt meddelande till landets invånare genom att inte fullt  ut implementera CEDAW,  175

genom att inte skriva under eller ratificera dess Optional Protocol,  och genom att inte införa en 176

omfattande anti-diskrimineringslag.  Dr. Giri menar att CEDAW inte behandlar rättigheter för 177

kvinnor i änkestånd explicit, därav Guild of Service’s bidrag till det muntliga uttalandet kring 

kvinnor i änkestånd vilket presenterades på The Commission on the Status of Women’s 62:a 

sammanträde. Detta innefattade bland annat förslaget att utveckla en general recommendation till 

CEDAW vilken skulle behandla just rättigheter för kvinnor i änkestånd.  Detta skulle konkretisera 178

stigmat kring kvinnor i änkestånd och göra detta till en punkt som anses mer legitim i och med sin 

direkta koppling till CEDAW, och vara till stor hjälp i arbetet för kvinnor i änkestånd.  

 

5.2 Diskussion 

Det är lätt att sitta en halv värld bort och skriva om samhälleliga problem som rör människor i en 

kontext som ligger långt ifrån den egna. Det faktum att kvinnor i änkestånd ska behandlas som 

vanliga samhällsmedborgare snarare än som ”änkor” är inte bara relevant för staten i fråga utan 
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även i relation till denna uppsats. För att undvika att tala generaliserande om ”änkor” som en social 

grupp har författaren sökt ta hänsyn till intervjudeltagarnas olika bakgrunder och identiteter snarare 

än att bemöta dem som en homogen grupp ”[...] based on a generalized notion of their 

subordination”.  Youngs förtryckskriterium kulturell dominans kan här referera till en dominant 179

grupp, västerländska feminister såsom de beskrivs av Mohanty,  vilken tar för givet att deras 180

kulturella strukturer och erfarenheter är normer applicerbara på alla, oberoende av kontext.   181

Denna dominanta grupp anser sig därmed indirekt besitta rätten (och makten) att porträttera grupper 

som utmärkts som ”Andra” utifrån de egna erfarenheterna och kulturella strukturerna. Enligt Spivak 

gör detta att grupperna som utmärks som ”Andra”, vilka i hennes fall refererar till människor som 

varit kolonialiserade, inte ges en röst.  Dock kan hennes konstaterande att ”The subaltern cannot 182

speak”  ifrågasättas, eftersom detta kan ses som ett annat sätt att indirekt och implicit tysta ned 183

människor vars land besitter en historia av att ha varit kolonialiserat, så länge de anses vara 

sublatern. Istället handlar det om att inte sammanlänka människor i länder med denna bakgrund 

med underordning. Young belyser orättvisorna som kommer med kulturell dominans som följande:  

 […] the oppressed group’s own experience and interpretation of social life finds little expression that touches 

 the dominant culture, while that same culture imposes on the oppressed group its experience and interpretation 
 of social life.  184

Maktaspekten kan även diskuteras i förhållande till Dr. Giri och hennes relation till de kvinnor hon 

och organisationen hon grundat ämnar stötta. Dr. Giri är en av nyckelpersonerna i denna uppsats, 

och hennes kunskap har varit av stort värde. Hon har många års erfarenhet inom detta område, är 

själv en kvinna i änkestånd samt växte upp som dotter till en kvinna i denna position. Det faktum att 

hon talar om organisationen som henne själv, som att kvinnorna i behov av hjälp kommer till 

”henne” när de i själva verket söker stöd på exempelvis Ma Dham kan möjligen komma ur den roll 

hon spelar för organisationen och som hon tillsammans med de inom den anser sig ha. Dr. Giri kan 

sägas vara en del av den sociala gruppen ”änkorna” i och med att hennes make är avliden sedan 

tiotals år, och intervjupersonerna som sökt stöd hos organisationen har alla varit överens om att hon 

är en stor inspirationskälla. Hon kan sägas ha omdefinierat den mening gruppidentiteten kommer 

med för sig själv; ”[...] those who identify with a group can redefine the meaning and norms of 

group identity”.  Genom detta inspirerar hon kvinnor som sätts i samma sociala grupp att göra 185
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samma sak, och till att fortsätta vara den person de var innan deras makar avled. På detta sätt kan 

den mening och de normer som den sociala gruppen i fråga anses inneha ändras på sikt av de som 

ingår i den, vilket kan skapa en positiv förändring och ändrad samhällssyn på denna grupp och 

individerna i den. Det kan utifrån Spivak  argumenteras för att kvinnorna snarare ”räddar” sig 186

själva, utan inblandning av ”vita män”, genom denna omdefiniering av gruppidentiteten. Både 

Guild of Service och Kudumbam jobbar för en ändrad samhällssyn på kvinnor i änkestånd genom 

att söka upphäva stigmat som cirkulerar kring dem i samhället för att de ska kunna åtnjuta sina 

rättigheter som människor och inte hamna i utanförskap.  

 Denna uppsats ämnar göra samma sak, nämligen ge varje intervjudeltagare en röst - sin 

egen. Spivak argumenterar för vikten av att ta hänsyn till medvetenheten hos ”den underordnade 

kvinnan”,  i likhet med Mohantys argument att det är nödvändigt att sluta homogenisera icke-187

västerländska kvinnor.  Båda belyser genom detta vikten av att ta hänsyn till kvinnorna som 188

faktiska individer med egna historier snarare än en enhetlig grupp vilken baseras på förtryck. Därav 

är det i denna uppsats viktigt att poängtera att intervjudeltagarnas berättelser inte kan läggas 

samman till en och samma berättelse. En del av kvinnorna hade jobb de trivdes på efter sina makars 

död, en del av dem åker regelbundet och hälsar på sina barn (främst sina döttrar) som de har en god 

relation med, och en del av dem får sin makes pension utbetald till sig. Personalsamordnarens 

föräldrar bor hos henne och hennes make, istället för att hon skulle flytta till sin makes familj. Alla 

intervjudeltagare har levt olika liv i olika städer och upplevt olika tillstånd av lycka och sorg. Dock 

är det även nödvändigt att belysa likheterna i deras levnadssituationer efter deras makars dödsfall 

eftersom dessa tyder på ett strukturellt samhällsproblem som drabbar en viss grupp av befolkningen, 

vilket snarare kan ses som en regel än ett undantag. Författaren har ingen egen förvärvad erfarenhet 

kring hur det är att vara en kvinna i änkestånd, varken i Vrindavan eller Trichy eller någon 

annanstans. Därav har intervjupersonerna spelat den största rollen för denna uppsats, eftersom det är 

deras erfarenheter och ingen annans uppsatsen baseras på i relation till den valda litteraturen. 

Genom att författaren inte har någon egen erfarenhet av änkestånd kan inga personliga erfarenheter 

om detta skrivas över på intervjupersonerna. Dock är det annorlunda med värderingar då det är 

något alla människor implicit bär på, varav författaren har ämnat vara reflexiv i sitt arbetssätt för att 

undvika bias. Detta genom att sakligt ta hänsyn till intervjupersonernas historier och kontexter 

utifrån vad de berättat utan att värdera dem.  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5.2.1 Framtida undersökningar  

Denna uppsats har belyst kvinnor i änkestånd i relation till rättighetsdokumentet CEDAW, Iris 

Marion Youngs teori om förtryckets fem ansikten och Chandra Talpade Mohantys kritik kring makt 

och vem som porträtterar vem ur ett antropologiskt och kritiskt feministiskt perspektiv. Genom detta 

har framgått att kvinnor i änkestånd får sina rättigheter som kvinnor och människor kränkta, i detta 

fall artikel 1 och 2 i CEDAW, på grund av den sociala grupp de placeras i som ett resultat av 

rådande samhällsnormer. Fler rättighetsdokument och artiklar hade i denna uppsats kunnat tas i 

bejakande för att ytterligare problematisera de levnadssituationer som är en del av vardagen för 

många kvinnor i änkestånd i relation till mänskliga rättigheter. Exempelvis hade artikel 16 (1) i 

CEDAW varit relevant att behandla eftersom den belyser staters skyldighet att vidta lämpliga 

åtgärder gällande diskriminering av kvinnor ”[...] in all matters relating to marriage […]”.  Artikel 189

2 i UDHR framhäver att alla människor har rätt till de friheter och rättigheter som deklarationen 

medför oberoende av ”[…] sex […], religion […], national or social origin, property, birth or other 

status”.  Denna artikel är högst relevant i relation till kvinnor i änkestånd och hade kunnat 190

diskuteras. Artikel 3 i ICCPR påpekar att stater ska vidta åtgärder för att försäkra att män och 

kvinnor kan åtnjuta sina civila och politiska rättigheter jämbördigt, och artikel 3 i ICESCR belyser 

samma sak dock i relation till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Båda dessa artiklar och 

rättighetsdokument hade varit av intresse för denna uppsats samt i relation till varandra för att 

undersöka hur detta efterföljs gällande kvinnor i änkestånd. International Widows Day som infaller 

23 juni  hade även kunnat diskuteras i relation till ämnet och vad denna dag innebär för kvinnor i 191

änkestånd i Indien och i världen. I ljuset av denna uppsats kan därmed konstateras att ytterligare 

undersökningar rörande andra rättighetsdokument i relation till kvinnor i änkestånd är nödvändiga. 

Detta för att ta upp ämnet ur andra perspektiv och genom olika rättigheter. Framtida undersökningar 

med större fokus på Indien som stat och dess juridiska system i relation till rättighetsdokument och 

kvinnor i änkestånd är även av relevans för att ytterligare kunskap om ämnet ska framkomma. Samt 

att undersöka levnadssituationerna för kvinnor i änkestånd i relation till mänskliga rättigheter ur ett 

postkolonialt perspektiv. Detta för att djupgående diskutera problematiken kring makt och hur 

synen på mänskliga rättigheter och de juridiska systemen i Indien påverkas av dess bakgrund som 

kolonialiserat.  

 

 CEDAW, Artikel 16(1).189

 UDHR, Artikel 2.190

 United Nations, International Widows’ Day 23 June, https://www.un.org/en/events/widowsday/, hämtad 15 maj 2019.191

 
!36

https://www.un.org/en/events/widowsday/


 

5.2.2 Avslutande diskussion  

Citatet denna uppsats introduceras med är ett starkt sådant och kommer ur en stark upplevelse Dr. 

Giri var med om vilken ledde till att det skyddade boendet i Vrindavan grundades. Mycket har hänt 

sedan dess, och den generella samhällssynen på kvinnor i änkestånd har förändrats till det bättre. 

Denna uppsats ämnade pröva Youngs teori om förtryck i relation till den insamlade empirin, och 

utifrån detta framgår att intervjudeltagarnas identiteter sammankopplas med den sociala gruppen 

”änkorna” i stor utsträckning. Det kan argumenteras för att denna sociala grupp utsätts för förtryck 

utifrån alla fem förtryckskriterier vilka Young presenterar. Detta påverkar den rätt till rättigheter 

kvinnorna i Vrindavan och Trichy besitter som kvinnor i änkestånd, som kvinnor och som 

människor i negativ bemärkelse. Den identitet de tillskrivs i samband med sitt änkestånd kan sägas 

göra dem till en andra klassens medborgare, och de förväntas se ut och bete sig därefter. Förändring 

fortsätter dock ske. Intervjudeltagarna i Vrindavan och Trichy söker varje dag jobba emot 

samhällets normer kring kvinnor i änkestånd genom att förändra den identitet och den mening som 

den sociala grupp de tillskrivits först kom med genom att bryta de tabun som är starkt kopplade till 

”änkor”. Med drivna organisationer såsom Kudumbam och Guild of Service och beslutsamma 

kvinnor i änkestånd som Dr. Giri i täten kanske det inte dröjer länge innan denna sociala grupp och 

individerna inom den associeras med styrka och kraft snarare än otur och förtryck. Eller möjligen, 

att de bemöts utan förutfattade meningar åt endera håll.  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Bilagor 

 

Intervjuguider  

 

The organisation  

 

Introduction  

Thank you for meeting me today. My name is Felicia, I am from Stockholm, Sweden, and I am here 

in India to conduct research for my master thesis in Human Rights. My aim with this study is to 

better understand widows’ situations in India and how they are being treated structurally in Indian 

society. Is it OK if I record this interview? I will only use the recording to transcribe what is being 

said and to make sure I did not miss anything during the interview. No one else will hear it. You can 

stop the interview at any time without any consequences. You will be anonymous. Do you consent 

to this interview?  

 

Initial questions  

How long have you worked at the organisation?  

 

The organisation was founded in 1972 after the Indo-Pakistani war 1971. How did it all start?  

 

Have you noticed any differences in this area now compared to when the organisation was newly 

founded? New challenges? Improvements?  

 

Mid interview  

What is your understanding of The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW)?  

 

Does the organisation work with CEDAW?  

(How/why not?)  

Do you know if it is a commonly used judicial tool in India?  

 

How does the organisation work to empower widows and change their life situations?  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How do you teach women about their rights?  

(What kind of educational efforts are being used?)  

 

In what way/s are widows being marginalized and oppressed?  

 

How does the organisation help the women to gain control over their lives in the shadow of the 

described marginalization and oppression?  

 

Does the organisation work with widows’ identities?  

(In what way/why not?)  

 

Would you say the society has a clear picture regarding widows’ identities?  

 

How do you work with the definition/s as it is seen by others in society?  

 

How are you going to continue the work for women’s empowerment and to change the stigma 

around widows in the future?  

 

Closing the interview  

We have talked about how the organisation was founded and why, about CEDAW and 

marginalization, about identity and future aims. I would like to close with a few final, practical, 

questions: Do you have any further questions? Is there anything you want to develop or clarify?  

 

Thank you once more for your time. Your information and knowledge is essential for me to better 

understand this topic.  

 

 

 

 

 

 
!45



 

 

The women  

Introduction  

Thank you for meeting me today. My name is Felicia, I am from Stockholm, Sweden, and I am here 

in India to conduct research for my master thesis in Human Rights. My aim with this study is to 

better understand widows’ situations in India and how you are being treated structurally in Indian 

society. Is it OK if I record this interview? I will only use the recording to transcribe what is being 

said and to make sure I did not miss anything during the interview. No one else will hear it. You can 

stop the interview at any time without any consequences. You will be anonymous. Do you consent 

to this interview?  

 

Initial questions  

How old are you?  

 

Where were you born?  

 

Are you part of any religion?  

 

For how long were you married?  

 

How long have you stayed at Ma Dham?  

 

Mid-interview questions  

How come you went to Vrindavan?  

 

What have you learned here?  

 

Do you experience your life differently since you came to Vrindavan?  

(In what way?)  

 

Do you have any experiences regarding widowhood you would like to share with me?  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Do you have children?  

 

Would you mind telling me about them/her/him?  

 

What are your ambitions for the future?  

 

Closing the interview  

We have talked about your background, your stay here at the shelter home, different experiences 

and future aims. I would like to close with a few final, practical, questions: Do you have any further 

questions? Is there anything you want to develop or clarify?  

Thank you once more for your time. Your information and knowledge is essential for me to better 

understand this topic.  
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