
 

 

 

 

 

 

 

 

Sjálfsmynd okkar mótast af ólíkum þáttum, við erum öll að reyna að skilgreina okkur í 

því samfélagi sem við búum og leita leiða til þess að lifa eftir okkar eigin markmiðum. 

Þannig sköpum við hugmyndir um okkur sjálf í samskiptum við aðra. Markmið þessarar 

ritgerðar er að skoða tvær sögur, í raun gera etnógrafíska lýsingu á þeim með hliðsjón af 

hugtökunum félagslegt leiðarval og orðræða þróunar. Gerð er grein fyrir umræðunni um 

ímyndir Afríku, orðræðu þróunar og hugtakinu félagslegt leiðarval. Gefnar eru lýsingar 

á tveim sögum af afrískum stúlkum og þær skoðaðar í ljósi hugtakanna. Hugtökin nota 

ég til þess að skilja sögurnar og fá ákveðna innsýn, betri skilning á lífi stúlknanna og 

aðstæðum þeirra. Sögurnar endurspegla hvorki sígildar ímyndir Afríku né hugmyndir 

um orðræðu þróunar. Þar er ekki að finna hefðbundna kynjaímyndir, en stúlkurnar eru 

hversdaghetjur sem takast á við ólíkar aðstæður að mikilli færni. Sögurnar sýna aftur á 

móti mikilvægi hugtaksins félagslegt leiðarval til að skilja betur val stúlknanna í lífi 

sínu. Þannig má nota sögur frá Afríku til þess að varpa betur ljósi á hugtakasmíði 

fræðimanna. 
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Inngangur 

 

Við erum öll að feta ólíkar leiðir í lífinu, þessar leiðir markast af vali okkar, hvernig við 

viljum lifa og hver markmið okkar eru. Þannig mótum við sjálfsmynd okkar, hugmyndir 

um okkur sjálf, út frá þessu vali. Við sköpum sjálfsmynd okkar í samskiptum við aðra 

einstaklinga og hópa. Hugtakið félagslegt leiðarval (e. social navigation) hefur verið 

notað til þess að varpa enn betur ljósi á það hvað það er sem markar val okkar og af 

hverju þetta val stjórnast (Vigh, 2006). Í samskiptum við aðra verður til ólík sýn á hópa 

og staðalmyndir verða til. Staðalmyndir geta haft áhrif á hvernig heilir hópar, þjóðir 

jafnvel heimsálfur eru séðar (Devine, 1998). Það á vissulega við í tilviki Afríku, en 

fræðimenn hafa bent á að neikvæð orðræða um Afríku eigi þátt í að móta sjálfsmynd 

þeirra sem búa í álfunni og búa til neikvæðar staðalmyndir af Afríku (Kristín, 2005a). 

Til þess að átta sig á hvernig orðræða Afríku og félagslegt leiðarval hefur áhrif á Afríku 

er áhugavert að skoða og greina efni sem kemur frá álfunni og þannig skoða Afríku út 

frá forsendum álfunnar sjálfrar ekki vestursins. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að rýna í sögur af tveimur stúlkum frá Afríku, 

þeim Hawa og Aya, og í raun að gera etnógrafíska lýsingu á þessum sögum með 

orðræðu þróunar, ímyndir Afríku og hugtakið félagslegt leiðarval til hliðsjónar. Ég byrja 

á að greina stuttlega frá umfjöllun um Afríku í mannfræði og orðræðu þróunar. Síðan 

mun ég fara betur í saumana á félagslegu leiðarvali, útskýra uppruna hugtaksins og 

merkingu. Teiknimyndasagan af Aya er frábært dæmi um það hvernig skoða má Afríku 

í jákvæðu ljósi með skemmtilegri framsetningu á texta og myndum, en markmiðið er að 

gera etnógrafíska lýsingu á bókunum um Aya með orðræðu þróunar, ímyndir Afríku og 

hugtakið félagslegt leiðarval til hliðsjónar. Hvernig taka bækurnar á þessari orðræðu og 

hvernig og hvort sé notast við félagslegt leiðarval í bókinni? Síðan mun ég gera slíkt hið 

sama við bókina um Hawa, en sú saga er skrifuð upp eftir sögum ungrar stúlku frá 

Ghana sem lifir frjálslegu lífi um 1970. Að lokum mun ég gera samanburð á sögum 

þessara stúlkna, hvernig og hvort líf þeirra endurspegli ríkjandi orðræðu um Afríku og 

hvort og hvernig þær beiti félagslegu leiðarvali í sínu lífi. Að lokum er efni 

ritgerðarinnar dregið saman og leitast við að svara þeim spurningum sem settar voru 

fram í upphafi.  
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1.  Afríka 

 

Þegar fjalla á um ákveðið efni er mikilvægt að kynna sér forsögu þess, hvaða gildi eru 

lögð til grundvallar og þá kannski sérstaklega viðhorf. Þá getur verið gott að einbeita sér 

að víðari mynd og þrengja síðan umræðuna. Með því móti fæst ákveðin víðsýni og betri 

skilningur á viðfangsefninu. Þegar fjalla er um hugtakasmíði og hugmyndir er 

mikilvægt að kanna í hvaða samhengi hugtökin eru mótuð. Í mannfræði þar sem 

viðfangsefnið er maðurinn er mikilvægt að skoða hvaðan maðurinn kemur og hvað það 

er sem mótar hann og markar. Mannfræðingar hafa mikið fjallað um Afríku og þannig 

átt sinn þátt í að móta hugmyndir um álfuna. Hér á eftir verður skoðað hvaða hugmyndir 

þetta eru og hvernig þær móta og marka fólkið í ólíkum löndum heimsálfunnar og 

samstarf hennar við önnur lönd?  

 

1.2 Við og hinir 
 

Maðurinn hefur í gegnum tíðina leitast við að skilgreina sjálfan sig. Skilgreiningin 

mótar ekki bara sjálfsmynd hvers og eins heldur hópsins eða samfélagsins sem 

viðkomandi tilheyrir. Með því að skilgreina aðra er auðveldara að skilja og flokka það 

sem áður var óþekkt í einfalda hópa (Kristín Loftsdóttir 1997:92). Margir kalla það 

steríótýpur eða staðalmyndir þegar hópar og jafnvel þjóðir eru greindar út frá ákveðnum 

einkennum, hvort sem þau eru útlitsleg eða andleg (Devine, 1989). Í gegnum ákveðnar 

birtingarmyndir og orðræðu hafa hugmyndir um ákveðna hópa, samfélög og jafnvel 

heilu heimsálfurnar skapast. Hugmyndir um staðalmyndir byggjast oft á neikvæðum 

birtingarmyndum hóps eða þjóðar. Tengsl milli einstaklinga og hópa markast oft af 

þessum ofur einfölduðu staðalmyndum. Þannig getur viss sýn eða hugmynd um hóp haft 

áhrif á það hvernig samskipti hans eru við aðra hópa og markað stöðu hópsins í 

samskiptum við umheiminn (Lutz og Collins, 1991).  

Í vestrænni menningu er mjög áberandi hve mikil áhersla hefur verið lögð á 

skilgreiningarþætti; þ.e. hvernig stöndum við gagnvart öðrum hópum og hvað það segir 

um okkur? Við Íslendingar höfum t.d. lagt okkur fram við að skilgreina og marka stöðu 

okkar þannig að umheimurinn sjái okkur sem sterka og öfluga þjóð (Kristín Loftsdóttir, 

2004). Fræðimenn hafa bent á að í vestrænni menningu sé leitast við að skilgreina aðra 

menningarhópa sem andstæðu við hina vestrænu. Vestræn menning hefur staðið fyrir 
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siðmenningu þar sem skynsemin hefur fengið að ráða ríkjum og öðrum 

menningarhópum hefur verið stillt upp andspænis þessum hugmyndum (Kristín 

Loftsdóttir, 1997:92). Þannig hafa vestræn samfélög mótað samskipti sín við aðrar 

þjóðir með það að sjónarmiði að gera þær líkari því sem við köllum siðvædd og þróuð 

samfélög. Við erum stanslaust að hvetja, þrýsta og stundum neyða aðra til þess að taka 

okkur til fyrirmyndar og hvernig okkur Vesturlandabúum hefur tekist að móta stöðu 

okkar í heiminum (Chernoff, 2003:18).  

Það kemur fram í grein Kristínar Loftsdóttur (2004) Tómið og myrkrið: Afríka í 

Skírni á 19. öld að fræðimenn telji að hópar myndi og móti sjálfsmynd sína í tengslum 

við aðra hópa. Fjallað var um þjóðir Afríku á sínum tíma sem hina, mótvægið við það 

sem kallað var vestrænt. Það er spurning hvort Afríka sé enn í dag þetta mótvægi og má 

velta fyrir sér hvort við Íslendingar höfum reynt að skipa okkur í hóp Vesturlandanna, 

þar sem við tilheyrum Evrópu. Það er ekki ólíklegt að Íslendingar hafi nýtt sér það til 

þess að forðast að vera skilgreindir sem hluti af þriðja heiminum. Við höfum þá lagt 

áherslu á að við séum Evrópubúar þegar við vorum að skapa og móta sjálfstæði okkar 

sem var á sama tíma og vestræni heimurinn var að keppast við að leggja Afríku undir 

sig (Kristín Loftsdóttir, 2004). Þannig fer hluti af sjálfstæðisbaráttu okkar í það að skilja 

okkur frá öðrum, við og hinir. 

Samfélög og hópar mótast þó ekki einvörðungu af hugmyndum annarra um hvað 

það er sem markar þau sem hóp. Eðli málsins samkvæmt sjá hópar sem skilgreindir hafa 

verið á neikvæðan hátt sóknarfæri í því að reyna að skilgreina sig upp á nýtt og 

endurskapa þannig sjálfsmynd sína. Það reynist oft erfitt innan þess þrönga ramma sem 

er fyrir og sérstaklega ef umræðan um hópinn hefur verið af neikvæðum toga (Kristín 

Loftsdóttir, 2006). Andstaða og uppreisn hefur þannig myndast við þessa þröngu ramma 

sem vestrænu ríkin hafa sett öðrum og sjálfum sér, þar sem hópar og samfélög vilja að 

þau séu skilgreind út frá eigin verðleikum en ekki mati annarra á hvað það er sem þau 

hafa upp á að bjóða. Skýrt dæmi um þetta er að finna á Fílabeinsströndinni þegar 

vestrænir nýlenduherrar fóru af landi brott. Þá fór mikill tími þjóðarinnar í það að 

endurskilgreina og leita nýrra leiða til þess að skilgreina sínar eigin leiðir óháð 

vestrænum áhrifum (Chase, 2007). 

Sá hópur sem hefur orðið einna verst úti í orðræðu og ímyndamótun Vesturlanda 

eru þjóðir Afríku. Vesturlönd hafa eftir nýlendutímann tekið það að sér að betrumbæta 

heimsálfuna og gera hana að barni vestursins (Chernoff, 2003:18). Þetta hefur þó að 
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miklu leyti snúist upp í andhverfu sína og hugmyndir um Afríku og þjóðir hennar hafa 

tekið á sig afskræmda mynd. Fjölmiðlar hafa tekið þátt í þessu með því að beina 

umfjöllunum sínum annarsvegar að hinni frumstæðu Afríku, náttúruperlu fullri af 

dulrænum ævintýrum, ættflokkum og fólki sem í eðli sínu er ólíkt okkur og þannig 

framandgert álfuna. Hinsvegar hefur Afríka verið sýnd í ljósi vanþróunar og volæðis, 

þannig að hún virðist óviðbjargandi heimsálfa þar sem fólkið á allt undir því að 

Vesturlönd komi því til bjargar (Kristín Loftsdóttir, 2005a:361). 

Í stórtækri og markvissri leit sinni að framandi og spennandi efni hefur 

mannfræðin haft afgerandi áhrif á hvernig samfélög og hópar hafa verið skoðaðir og 

skilgreindir innan alþjóðasamfélagsins (Debora, 1997:103). Áhersla á framandi og 

frumstæðar þjóðir í þróunarkenningu Darwins hafði á sínum tíma þau áhrif að vissir 

hópar voru staðsettir neðar í þróunarskalanum en aðrir. Menn voru þannig sköpunarverk 

Guðs meðan dýr voru talin óæðri. Þannig var apinn í næsta sæti á eftir manninum. 

Frumstætt og framandi fólk var talið brúa bilið milli manns og apa og skipaði þannig 

lægri sess í þróunarskalanum en hinn siðmenntaði, vestræni maður samkvæmt David 

Pepper og Carmel Schrire (Kristín Loftsdóttir, 1997). Þessar hugmyndir um að 

Vesturlönd séu á einhvern hátt æðri hafa haft áhrif á samskipti þeirra við Afríku og 

mótar enn í dag hugmyndir margra samkvæmt grein Kristínar Loftsdóttur, Þriðji sonur 

"óa: Íslenskar ímyndir Afríku á miðöldum (2006). Skýrt dæmi um það hvernig 

Íslendingar móta hugmyndir sínar er að finna í skólabókum um Afríku. Kristín 

Loftsdóttir bendir á í grein sinni Menntaðar og villtar þjóðir (2005b:71) að í 

skólabókum birtist greinilega neikvæð orðræða um Afríku og skólabókartextinn 

endurspegli skýrt að Afríkuþjóðir séu í raun það sem við erum ekki.  

Fræðimenn hafa þannig bent á að mannfræðingar eigi stóran þátt í því að hafa 

mótað hugmyndir og orðræðu um Afríku sem einkennist af vandamálum og volæði en 

einnig af framandleika og freistingum. Þannig hefur Afríka verið birt sem holdgervingur 

hinna (Amory, 1997:103). Afríka er önnur stærsta heimsálfa jarðarinnar en aftur á móti 

er oft talað um hana eins og um eitt stórt land sé að ræða. Í mörgum tilvikum er alhæft 

um álfuna án þess að taka tillit til þess að Afríka er ekki einn staður heldur heimsálfa 

full af menningarlegum fjölbreytileika, ólíkum samfélögum og þjóðum (Chernoff, 

2003:12). Afríka er gott dæmi um það hvernig orðræða og umræða getur haft bein áhrif 

á samfélagið og sjálfsmynd fólks. Áhrifin sjást einna best í umfjöllun Afríkubúa um 

álfuna og viðhorfum þeirra til hennar. Hún er einnig gott dæmi um það hvernig orðræða 
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getur mótað heilu hópana og viðhorf gagnvart þeim. Í framhaldi af þessari umræðu má 

velta því fyrir sér hvort umrædd orðræða og ímyndarsköpun hafi raunverulega þessi 

áhrif. Lítið hefur verið fjallað um sjálfsmynd þeirra sem búa í Afríku gagnvart vestrinu 

og hvort umfjöllun á Vesturlöndum hefur þessi miklu áhrif á fræðimenn eins og Kristín 

Loftdóttir (2006) hefur bent á. 

 

1.3 Afríkuímyndir og orðræða þróunar 
 

Afríka hefur að miklu leyti verið skilgreind í gegnum samskipti við Vesturlönd. John M. 

Chernoff heldur því fram að Vesturlönd hafi gert þá kröfu að Afríka verði að 

siðmenntuðu ríki, verði framlenging af eða falli í sama mót og vestrænu ríkin. Þetta 

dregur hann fram í bók sinni Husling is not stealing: stories of an African bar girl 

(2003). Í umræðunni um ímyndir og hvernig sjálfsmyndir skapast í gegnum ríkjandi 

orðræðu er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að vestræn samfélög hafa samkvæmt 

Chernoff dregið upp þá mynd af Afríku að hún sé hjálparvana, föst í gömlum hefðum, 

ófær um að stjórna eigin örlögum og ómeðvituð um það sem er að gerast í heiminum 

allt í kring. Við erum ekki tilbúin til að íhuga að okkar lifnaðarhættir séu ekki þeir einu 

sem eru ásættanlegir (Chernoff, 2003:18).  

Það eru ákveðin atriði sem sífellt er verið að endurtaka um Afríku sem standa 

sem táknmynd fyrir heimsálfuna (Kristín Loftsdóttir, 2005b). Þar leikur stórt hlutverk 

hugtakið „tribal“ eða ættflokkur. Þetta er það hugtak sem oftast er notað þegar verið er 

að fjalla um Afríku. Hugmyndafræðin um ættflokkakerfið er þó að mestu ef ekki öllu 

leyti af vestrænum uppruna (Mafedje, 1971:235). Nánari skilgreining á ættflokki er á þá 

leið að ættflokkur sé hópur sem eigi sitt eigið tungumál, siði, samfélagslegar stofnanir 

og menningu, í raun að hópurinn sé ekki vestrænn eins og John M. Chernoff kemst svo 

vel að orði í bók sinni Husling is not stealing (2003:13). Archie Mafedje (1971) vill 

meina að ættflokkun (e. tribalism) dragi úr og ofureinfaldi samskipti milli Afríkubúa 

svo um munar og dragi skörp og ósanngjörn mörk og hefti þannig samskipti Afríku við 

umheiminn. Orðið ættflokkur (e. tribe), svo dæmi sé tekið, er ekki til í Suður-Afríku. 

Orð eins og ætt, hópur og þjóð eru notuð en orðið ættflokkur er ekki til í tungumáli 

margra Afríkubúa (Mafedje, 1971:254). Hugtakið þjóðernishópur (e. ethnic group) 

hefur unnið á en það spilar inn á sams konar hugtakasmíði og hugmyndin um ættflokka 

gerir (Chernoff, 2003:13). 
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Það lítur út fyrir að lausnir Vesturlandanna séu einfaldar: gerið eins og við og þá 

verður allt í lagi. Þannig hefur þróunaraðstoð og almenn aðstoð, hvort sem hún er 

fjárhagsleg eða frá hagsmunasamtökum oft miðast við vestræn gildi. Menntun hefur þá 

verið stillt upp sem lausn þess mikla vanda sem Afríka stendur frammi fyrir og mikil 

vinna hefur verið lögð í að reisa skóla og tryggja að börn hafi aðgang að menntun 

(Chernoff, 2003:18). Það er mikilvægt eins og Chernoff (2003) bendir á að hafa í huga 

að sömu hugmyndir ríkja ekki hjá öllu fólki. Það sem Vesturlandabúar kunna að kalla 

fátækt og harðræði kann öðrum að finnast vera eitthvað annað. Þannig bendir hann á 

hvernig íbúar Ghana hugsa um fátækt eða réttara sagt hugsa ekki um hana. Þar lifir fólk 

ekki og hrærist í erfiðleikunum heldur er alltaf að leita að tækifærum. Það má velta því 

fyrir sér hvort aðstoð til Afríku ætti kannski að miða að því að skapa tækifæri fyrir unga 

sem aldna. 

Þessi þrotlausa barátta um að breyta Afríku hefur tekið á sig þá mynd að 

Vesturlönd séu með einhverjum hætti að bjarga hjálparlausu heimsálfunni Afríku frá 

algerri glötun. Þessi baráttugleði hefur tekið á sig þá mynd að verið sé að berjast móti 

menningarlegum mun (Gausset, 2001). Hugmyndir um þennan menningarlega mun má 

sjá í umræðunni um hegðun, kynhegðun og ekki síst undirliggjandi boðskap um dýrslegt 

eðli sem á rætur sínar að rekja til þróunarkenningarinnar (Arnfred, 2006). Vandamál 

eins og HIV eða AIDS hafa verið gerð að vandamálum Afríkuríkja, það er að þau séu 

ófær um að hindra að sjúkdómurinn breiðist út. Þá eru þær aðferðir sem notaðar eru í 

vestrænum löndum til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu alnæmis ekki taldar nothæfar í 

Afríkuríkjum, sem sýnir að litið sé svo á að þau séu annars eðlis en vestræn ríki 

samkvæmt Quentin Gausset (2001). Gausset (2001:138) bendir á það í umræðu sinni 

um AIDS and cultural practises in Africa: in the case of Tonga að afrísk kynhegðun hafi 

einungis verið skoðuð sem ólík kynhegðun Vesturlandabúa. Hún hefur verið álitin 

dýrsleg, villt, framandi og þannig ósiðleg og óskynsamleg. Þetta er einn af mörgum 

þáttum sem marka orðræðuna um Afríku og sýn umheimsins á álfuna. 

Ófáar rannsóknir endurspegla hugmyndir um það hvernig sjálfsmyndir 

einstaklinga og hópa verða til í tengslum og samskiptum við sitt nánasta umhverfi og 

annað fólk (Kristín Loftsdóttir, 2005b). Orðræðan um Afríku markast að miklu leyti af 

því að álfunni er teflt fram sem táknmynd andhverfu vestræna heimsins. Afríka er staður 

sem þarf stanslaust aðhald og við þurfum að taka ábyrgð á því að þær „framfarir“ sem 

orðið hafa hjá okkur á Vesturlöndum skili sér til þeirra, óháð því hvert viðhorf fólksins 



7 

 

er gagnvart þessum breytingum. Afríka er í stanslausu ferli og það er í raun alltaf verið 

að vinna með álfuna sem viðfangsefni en ekki í samstarfi við Afríkubúa (Chernoff, 

2003). 

 Þróun og þróunarstarf er stór hluti af ímyndum Afríku í dag, bæði hér á 

Vesturlöndum og einnig í Afríku. Afríka er að mörgu leyti skilgreind út frá því sem 

heimsálfuna vantar og það sem hún þarfnast. Það vantar peninga fyrir skólum, það er 

ekki til nægt vatn, lyf, peningar, matur og margt fleira. Jákvæðar myndir eru sjaldséðar, 

umtal um Afríku er sjaldnast á jákvæðum nótum og við eigum það til að gleyma að þar 

búi venjulegt fólk eins og við hin. Oft vill það gleymast að íbúar Afríku eru færir um 

það sama og við á Vesturlöndum. Við eigum það til að aftengja okkur, setja okkur á 

annað plan og þannig tilheyra Afríkubúar þriðja heiminum og við þeim fyrsta. Við 

veitum þeim síðan aðstoð til þess að þróast í sömu átt og við. Fólkið er að mörgu leyti 

búið til af orðræðu þróunarhyggju en Arturo Escobar (1995) segir að í þessu tilviki 

skapi fólk sig í gegnum þróunarhjálp og hegði sér í samræmi við hana.  

Chernoff (2003:19) veltir því fyrir sér hvort það geti ekki verið eitur fyrir heilu 

kynslóðirnar að alast upp við þróunarhjálp og spyr sig hvort Afríka hafi ekki séð stríð 

og eyðileggingu, þjóðarmorð og annan hrylling í jafn ríkum og miklum mæli eftir að 

hún hóf samskipti við Vesturlönd. Með þessari staðhæfingu bendir hann á neikvæð áhrif 

vestursins. Þróun hafi haft jafnmikil neikvæð áhrif sem fela í sér sundrungu og upplausn 

eins og hún hefur haft jákvæð. Neikvæðu áhrifin séu mun greinilegri en þau jákvæðu. 

Þróunarstarfið felist í rauninni ekki bara í því að koma og gera eitthvað við og með 

fólkinu heldur móti starfið einnig orðræðuna um Afríku. Það sé vel hugsanlegt að það 

séu óafturkræf mistök í þróunaraðstoð. Orðræðan hafi áhrif á hvernig fólkið í Afríku 

hegði lífi sínu og viðhorfi til lífsins (Chernoff, 2003). Höfundur heldur áfram gagnrýni 

sinni og bendir réttilega á að Vesturlönd nytu ekki sömu lífskjara og þau gera í dag ef 

ekki væru þessi fátæku þriðja heimslönd sem við fáum til þess að framleiða íþróttaskóna 

og ódýran fatnað fyrir vestræna neytendur (Chernoff, 2003:25). 

Ólíkar hugmyndir eru á lofti um hvert sé raunverulegt gildi þróunarstarfs í 

Afríku og eins og fram hefur komið er tilgangurinn ekki endilega alltaf skýr (Escobar, 

1995). Það má þó segja með vissu að orðræða Afríku mótist í dag af þróunarstarfi sem 

markar Afríku ákveðinn stað í samskiptum við umheiminn. Þannig má velta fyrir sér 

gildi þróunarstarfs, en þá er mikilvægt að skoða betur hina ýmsu þætti starfsins og áhrif 

þess. 
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1.4 Afríka í dag 
 

Chernoff (2003) segir Afríku vera land þar sem hlutirnir gangi bara einhvern veginn 

upp. Afríkubúar hugsi ekki um fátækt sem slíka og eru ekki endalaust að velta sér upp 

úr eigin stöðu heldur einbeiti sér að því að láta enda ná saman. Þetta gerir fólk með því 

að hugsa lausnarmiðað í þeim aðstæðum sem það er í. Hann tekur gott dæmi af manni 

sem hefur komið sér fyrir úti á götu við holu í malbikinu og hafist handa við úrbætur, 

við hlið sér hefur hann sett upp skilti þar sem hann biður um styrki fyrir þessum 

framkvæmdum.  

Þó að Chernoff sé mjög gagnrýninn á hvernig fjallað er um Afríku kemur 

bersýnilega í ljós í skrifum hans og síðan aftur í viðtölum hans við heimildarmann sinn 

Hawa að lífið er ekki eins einfalt og óljóst er hvernig hugmyndir um þróun og orðræðu 

Afríku hafa áhrif á líf Hawa. Það er erfitt að neita því að umræða fjölmiðla um Afríku er 

oft á neikvæðum nótum. En við getum ekki staðhæft fullum fetum að umfjöllunin og 

okkar hugmyndir um Afríku hafi eitthvað með það að gera hvernig fólkið innan 

álfunnar upplifir sjálft sig (Chernoff, 2003). 

 

1.5 Samantekt 
 

Þegar skoðaðir eru textar um Afríku er gífurlega mikilvægt að þeir séu lesnir út frá 

forsendum þeirra sem skrifa þá en ekki eigin fyrirfram mótuðum hugmyndum. Þannig 

vill Chernoff (2003) að sagan um Hawa sé lesin með opnum huga, að við gerum ekki 

ráð fyrir því að Afríka einkennist af volæði og dauða. Hann bendir enn fremur á að 

Afríka hafi verið á þeim tíma sem hann dvaldi þar uppfull af ævintýrum og honum 

fannst þættir í menningu og samskiptum Afríkuþjóða vera eitthvað sem við í vestræna 

heiminum ættum að taka okkur til fyrirmyndar. Vissulega er það rétt sem Kristín 

Loftsdóttir (1997, 2004) dregur fram að við sköpum okkur í samskiptum við aðra og 

þannig hafa Íslendingar, svo dæmið sé tekið, skapað sjálfsmynd sína. Við gefum 

orðræðunni of mikið vægi, of sterkt tak ef við gerum ráð fyrir að hún móti og hafi áhrif 

á heilu þjóðirnar, mikilvægt er að ofureinfalda ekki heldur skilja aðstæður og líf fólks á 

þeirra forsendum. 

 

 



9 

 

2. Social �avigation 

 

Þegar að við veltum fyrir okkur ólíkum aðstæðum fólks og hvernig við búum þá er 

mikilvægt að átta sig á því að við veljum okkar eigin leiðir. Þannig geta tvær 

manneskjur í sömu stöðu farið í gagnstæðar áttir og jafnvel þótt takmarkið eða 

markmiðið sé það sama geta einstaklingar valið ólíkar leiðir til að ná því. En það eru 

ákveðnir þættir sem marka val okkar og samfélagið á stóran þátt í því. Það er áhugavert 

að skoða hugtakið félagslegt leiðarval (e. social navigation) og hvernig það getur aukið 

skilning á vali einstaklinga og þeim þáttum sem marka það.  

 

2.1 Hvað er félagslegt leiðarval? 
 

Hugtakið social navigation eða félagslegt leiðarval, eins og hér er kosið að kalla það á 

íslensku, er tiltölulega nýtt hugtak. Samkvæmt Martin Svensson (2009:76) hafa þó 

vissulega verið uppi hugmyndir um ólíka leiðarvísa. Hugmyndir um ólíkt félagslegt 

leiðarval opna margar dyr fyrir fræðimenn til að skoða hvernig einstaklingar notfæra sér 

og færast til í ólíkum rýmum. Henrik Vigh (2006a) var einna fyrstur mannfræðinga til 

þess að nota þetta hugtak þegar hann fjallaði um hvernig einstaklingar leita leiða, ekki 

síst í erfiðum aðstæðum. Hugtakið mótast í gegnum það hvernig „einstaklingar stýra lífi 

sínu í gegnum félags og pólitískt erfiðar aðstæður til þess að ná að skilgreina sig og lifa 

af frekar en að fylgja einlínulaga stefnu“1, hér vitnar Henrik Vigh í Jackson (2006a:13). 

Til þess að nýta sér félagslegar leiðir þarf viðkomandi að vera í samskiptum við aðra 

hópa eða einstaklinga. Einstaklingurinn og samfélagið er hluti af þessu lifandi fyrirbæri 

sem kalla má félagslegt leiðarval (Svensson, 2009). Hér er ekki átt við staðlaða leiðaleit 

þar sem notast er við kort, með einfaldri einhæfri lausn heldur mannlegan leiðarvísi sem 

býður upp á persónulega valkosti og umfram allt val (Vigh, 2006a:13). 

Félagslegt leiðarval felur í sér að í fjölbreytilegum aðstæðum geti einstaklingur 

tekið sveigjanlegar ákvarðanir áður en hann velur að aðlagast umhverfinu (Vigh, 

2006a). Einstaklingur geti þannig farið í gegnum ólíkar aðstæður, eða leiðir og tekið 

margvíslegar ákvarðanir, sem honum finnst henta sér best miðað við þær aðstæður sem 

                                                           
1
 „agents guide their lives through troublesome social and political circumstances, that is to illuminate 
goverance adjustments between sefl and other rather then the maintenance of a fixed line“ (Vigh, 
2006a:13). 
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hann er í hverju sinni (Vigh, 2006a:130). Við notumst við hjálp annarra til þess að finna 

leiðir í okkar félagslega umhverfi sem henta okkur best. Það er ólíkt hvernig við notum 

leiðbeiningar annarra og umhverfisins til þess að vinna úr þeim skilaboðum sem okkur 

eru gefin (Svensson, 2009). 

Svensson (2009:75) segir að það sé hægt að útskýra „navigation“ eða leiðarval á 

tvo vegu; annarsvegar sé um að ræða rannsókn (e. exploration) á umhverfinu þar sem 

það er skoðað á handahófskenndan hátt og hinsvegar leit að leiðum (e. wayfinding), en 

með því er átt við að viðkomandi sé að reyna að ná á ákveðinn endastað. Svensson 

(2009) bendir á að það sé persónulegur munur á því hvernig fólk skoði og meti 

umhverfi sitt, félagslegt leiðarval sé tæki sem fólk notast við í nýjum aðstæðum eða 

aðstæðum sem breytast stöðugt og getur félagslegt leiðarval því verið mjög andlega 

þreytandi til lengri tíma. Ólíkir staðir geti þó verið fullir af ólíkum möguleikum og við 

gerum ráð fyrir því að vissar aðstæður hafi upp á eitthvað ákveðið að bjóða. Það sem 

við veljum að gera í aðstæðunum og hvernig við nýtum okkur það landslag sem er fyrir 

hendi markar hið félagslega leiðarval. En erfiðar aðstæður þar sem einstaklingurinn þarf 

stöðugt að vera að velja leiðir eru ekki margar (Svensson, 2009). Slíkar aðstæður er þó 

að finna víða í löndum Afríku og annars staðar en ólíkir hópar innan Afríku hafa verið 

talsvert í umræðunni þegar verið er að fjalla um félagslegt leiðarval. Henrik Vigh 

(2006a) hefur skoðað hæfni ungra hermanna til þess að lifa af eftir stríð og leitast hann 

við að skilja hæfni þeirra með hjálp hugtaksins félagslegt leiðarval. Stríð getur falið í sér 

möguleika í stað volæðis eða dauða sem oftast einkenna hugmyndir manna um stríð 

(Vigh, 2006b). Stríð (e. warfare) getur þannig boðið upp á möguleika fyrir ungt fólk 

sem á í erfiðleikum með að móta félagslega stöðu sína (Vigh, 2006b:31). Félagslegt 

leiðarval fólks getur í þessum aðstæðum miðað að því að endurskapa sig á skömmum 

tíma og móta sig og aðlaga að nýjum aðstæðum. Þannig geta einstaklingar í stríði fundið 

sig í kerfi þar sem hæfni þeirra til að nýta sér félagslegt leiðarval getur reynst gífurlega 

mikilvæg.  

Valið um að hreyfa sig innan ákveðins rýmis þarf ekki að vera nauðbeygð 

ákvörðun sem markast af erfiðum aðstæðum allt í kring, heldur er oftast um að ræða 

hreyfingu innan þess samfélagslega ramma sem byggist á vali. Aðstæður eins og stríð 

krefjast þess þá að einstaklingur líti á aðstæðurnar og velji leiðir um og í kring sem 

henta viðkomandi best, það er bæði gagnvart persónu hans og stöðu (Vigh, 2006a). 

Vigh bendir á að við séum öll í einhverskonar félagslegu leiðarvali. Þannig getum við 
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sem búum í tiltölulega stöðugu umhverfi valið okkur leiðir og hægt og rólega farið þær 

leiðir sem þarf til þess að ná markmiðum okkar. Einstaklingar sem búa við aðstæður þar 

sem samfélagið er stöðugt að breytast og umhverfið með því þarf hins vegar stanslaust 

að vera að endurmeta hvaða leiðir ber að velja og hvernig eigi að takast á við það val 

sem lagt var af stað með (Vigh, 2006a). 

 

2.2 Félagslegt leiðarval og uppvaxtarárin 
 

Það er ekki sjálfgefið að hugmyndir um börn séu allsstaðar eins. Barndómur er tímabil 

sem markast af ólíkum þáttum og er hvorki hlutlaust né náttúrulegt. Barndómur er hluti 

af því að vaxa úr grasi og hvar þú staðsetur þig innan þess samfélags sem þú elst upp í 

og er ekki eins alls staðar (Prout og James, 1990:5). Æska (e. youth) er staða sem mótast 

af mörgum ólíkum þáttum sem miða allir að því að vaxa úr grasi og verða að virkum 

meðlimi samfélagsins (Christine, Utas og Vigh, 2006). Æskan er þannig samfélagslega 

mótuð staða og felur í sér ólíka þætti á hverjum stað fyrir sig. Hugmyndir um æsku eru 

mótaðar í alþjóðavæðingu, í flóknu ferli þar sem vestrænn hugsanagangur og hugmyndir 

eru settar ofar annarri hugmyndafræði (Stephens, 1995). Þannig hefur orðræðan um 

Afríku sett mark sitt á það hvernig fjallað hefur verið um æsku hennar. Sú umræða 

einkennist af því að bjarga þurfi æsku Afríku og áhyggjur af tilvistarvon afrískra barna 

er orðið að alþjóðlegu áhyggjuefni (Christine, Utas og Vigh, 2006:17). 

Ofangreind gagnrýni felur þó ekki í sér þá hugmynd að öll æska Afríku alist upp 

við áskjósanlegustu aðstæður, í mörgum tilvikum er það þvert á móti (Christine, Utas, 

og Vigh, 2006). Mörg afrísk börn og unglingar hafa tekist á við erfiðar og 

harðneskjulegar aðstæður sem mótað hafa líf þeirra og viðhorf. Ungmennin hafa þó ekki 

látið þessar erfiðu aðstæður buga sig heldur þvert á móti mótað líf sitt með tilliti til 

þeirra og leitast við að finna lausnir og leiðir til þess að eiga innihaldsríkt líf. Finna má 

áhrifarík dæmi um hæfni þessara barna, sem er einmitt hæfni í félagslegu leiðarvali (e. 

social navigation), til þess að gera líf sitt innihaldsríkara og jafnframt betra. Þetta eru 

stórkostleg dæmi um það hvernig börn og unglingar í erfiðum aðstæðum notast við 

félagslegt leiðarval til þess að ná því besta út úr lífi sínu (Christine, Utas og Mats, 

2006). 

Henrik Vigh (2006a) fjallar í bók sinni "avigating Terrains of War: youth and 

soldiering in Guinea-Bissau um dæmi um það hvernig ungir karlmenn leita leiða í 



12 

 

samfélaginu til þess að endurskapa sig. Þessir ungu menn gengu í lið Aguentas, 

hermanna sem börðust í borgarstíði Gíneu-Bissá 1998-1999. Þetta voru ungmenni sem 

reyndu af fremsta megni að lifa af og tryggja óstöðuga tilveru sína í átökum og pólitísku 

stríði. Þessir ungu menn fóru ekki í stríð til þess að berjast við óvininn eða út af 

ákveðinni hugmyndafræði heldur vegna félagsleg leiðarvals (Vigh, 2006a). Í baráttunni 

við að fullorðnast opnaðist tækifæri í þeirra félagslega landslagi til þess að hætta að vera 

ósjálfbjarga en verða þess í stað sjálfstæður karlmaður sem er fær um að taka ákvarðanir 

og umfram allt fá stöðu sem fullorðinn í samfélaginu (Vigh 2006a). Þegar kalt mat er 

lagt á stríð er ljóst að þátttaka í hernaði er oft ekki versti kosturinn. Þannig fengu þessir 

ungu karlmenn í Gíneu-Bissá ekki bara tækifæri til þess að fullorðnast heldur einnig 

nægan aðgang að mat og drykk, þeir fengu líka í hendurnar vald og voru varðir gegn 

ýmsum hættum stríðsins (Vigh, 2006a). Félagslegt leiðarval í þessu tilviki er ekki bara 

tól til þess að komast af í stríði heldur einnig til þess að lifa af og finna ákjósanlegustu 

leiðirnar innan þess ramma sem er til staðar (Vigh, 2006a). 

Sasha Newell (2006) bendir á gott dæmi um það hvernig einstaklingar og heilu 

samfélögin ákvarða sitt félagslega leiðarval og hvernig samfélög takmarka einstaklinga í 

félagslegu leiðarvali. Newell gerði rannsókn á Fílabeinsströndinni og má þar finna skýrt 

dæmi um það hvernig samfélagið hefur markað félagslegt leiðarval einstaklingsins. Þar 

hefur glæpastarfsemi átt sterkan þátt í að móta samfélagið. Reglur og viðmið eru meðal 

fólksins um hverju má stela og undir hvaða kringumstæðum. Í samfélagi sem þessu þar 

sem fátækt er mikil hefur fólkið fundið sér leið (e. navigate) til þess að komast af. 

Einnig hafa einstaklingar innan samfélagsins réttlætt stuld fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Samkvæmt Newell er þetta talandi dæmi um hvernig hópur fólks hefur með 

mismunandi hætti tileinkað sér ólíkar félagslegar leiðir og um leið brotið megingildi 

samfélagsins til þess að lifa af. 

2.3 Samantekt 
 

Samkvæmt Vigh (2006a:14) er félagslegt leiðarval „taktísk hreyfing einstaklinga í 

hreyfanlegu umhverfi“2. Við erum öll að beita félagslegu leiðarvali þótt það sé með 

mismunandi hætti og mismunandi hversu óstöðugt undirlendið sé. Þannig þurfa 

einstaklingar að treysta á innsæi sitt og leita nýrra leiða. Gott dæmi um þetta eru fyrrum 

                                                           

2
 „ the tactical movement of agents within a moving element “(Vigh, 2006a:14).  
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hermenn Gíneu-Bissá sem tóku félagslegt val í hendur sínar þegar þeir ákváðu að besta 

mögulega lausnin á þeirra vanda væri að taka þátt í stríðinu. Aðstæður þurfa ekki alltaf 

að vera alvarlegar en til þess að skilja félagslegt leiðarval getur verið gott að skoða ólík 

dæmi. Þannig fæst skýrari mynd af því hvernig ólíkir einstaklingar styðjast við umhverfi 

sitt og aðra einstaklinga. Hugmyndin um félagslegt leiðarval er kannski gott mótvægi 

við hugmyndir um orðræðu Afríku og þróunar og saman gefa kenningarnar ágætis 

mynd. 
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3. Aya frá Yop city 

 

Aya er ung afrísk stúlka á tvítugsaldri sem býr á Fílabeinsströndinni og er saga hennar 

skrifuð af Marguerite Abouet og myndskreytt af Clément Oubrerie (Abouet og 

Oubrerie, 2007, 2008). Sagan er byggð á daglegu lífi Aya og gerist um 1970 eftir að 

áttatíu ára hersetu Frakka á Fílabeinsströndinni lauk. Við brotthvarf Frakka tók Félix 

Houphouet-Boigny við sem forseti landsins. Markmið hans var að gera 

Fílabeinsströndina fjárhagslega sterka án þess þó að notast við iðnað en í staðinn hvatti 

hann bændur til þess að rækta landið og var slagorð hans: „landið tilheyrir þeim sem 

ræktar það“3 (Chase, 2007:i). Þessi áhersla varð til þess að hagvöxtur varð gríðarlegur 

og Fílabeinsströndin varð samkvæmt Alisia Grace Chase (2007) fyrirmynd annarra 

landa Afríku. Abidjan, höfuðborg landsins, var þá kölluð „París vestursins“. Borgin 

blómstraði og var full af hótelum, veitingastöðum og lifandi listmenningu. Þessir 

gróskutímar eru bakgrunnurinn í sögu Aya.   

 

(Abouet og Oubrerie, 2008:42,103)  

 

                                                           
3
 „the land belongs to the one who cultivates it“ (Chase, 2007:i). 
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Markmið þessarar ritgerðar er að rýna í söguna um Aya, í raun að gera 

etnógrafíska lýsingu á henni með hliðsjón af orðræðu þróunar, hugmyndir um Afríku og 

hugtakinu félagslegt leiðarval. Skoðað er hvernig tekið er á þessari orðræðu í sögunni 

og hvernig og hvort notast sé við félagslegt leiðarval í henni. Þá er mikilvægt að skoða 

sögu Aya í ljósi þess að líf hennar á sér stað við sérstakar aðstæður á Fílabeinsströndinni 

á umrótatímum. 

Bækurnar um Aya eru tvær, en serían er samtals fjórar bækur. Fyrri bókin sem 

hér er skoðuð er í raun kynning á Aya og vinkonum hennar og fjölskyldu, en sú seinni 

lýsir lífi hennar og samskiptum við aðra einstaklinga. Báðar bækurnar eru 

teiknimyndasögur og er því áhugavert að skoða ímyndir og birtingamyndir sögupersóna 

í því samhengi. Með myndunum er auðveldara að gera sér grein fyrir tíðarandanum og 

hvernig lífi stúlkurnar í bókinni lifa (Abouet og Oubrerie, 2007, 2008).  

 

3.1 Aya og Afríka 
 

Í inngangi fyrstu bókarinnar leggur Alisia Grace Chase (2007) áherslu á að sagan sé í 

raun í andstöðu við það sem hún telur vera ríkjandi orðræðu um Afríku. Í bókinni er 

lögð markviss áhersla á að sýna Fílabeinsströndina á annan hátt en áður hefur verið gert. 

Höfundur dregur fram þau neikvæðu sjónarmið sem henni finnst einkenna umræðuna 

um Afríku. Hún vitnar í Myriam Montrat sem segir að Bandaríkjamenn skilgreini 

Afríku út frá því hvernig álfan birtist í myndmiðlum, tónlist og fréttum. Fréttamiðlarnir 

beri í raun ábyrgð á því að miðla því sem höfundur kallar „réttum“ upplýsingum. 

Upplýsingar eru hins vegar vandmeðfarnar og heldur Chase því fram að fréttamiðlar nái 

ekki að varpa ljósi á það sem hún kallar réttar upplýsingar. Í myndmáli er lögð áhersla á 

sveltandi börn með bólgna maga en stríð og volæði séu líka áberandi og eru lönd Afríku 

þá sett undir einn hatt og ekki hikað við að alhæfa. 

Chase (2007) vill meina að í bókunum um Aya sé Marguerite Abouet markvisst 

að draga fram jákvæða mynd af Afríku. Þar sé verið er að sýna fram á hvernig ung 

stúlka eins og Aya lifir eðlilegu lífi og takist á við svipuð verkefni og aðrar stelpur í 

heiminum gera. Bókin er sett upp í teiknimyndaformi, full af litum, og sýnir á 

rómantískan hátt lífið á Fílabeinsströndinni. Það má þó greina ákveðna mótsögn í 

umfjöllun Chase um Fílabeinsströndina. Hún byrjar á því að lýsa afríska undrinu, það er 

þeirri leið sem þáverandi forseti, Félix Houphouet-Boigny, fór til þess að bæta efnahag 
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landsins, það er að styrkja efnahaginn innan frá og hvetja bændur til þess að rækta land 

sitt frekar en að fara í stóriðju. En hún dregur þetta síðan til baka þegar hún lýsir því 

hvernig fræðimenn og hagfræðingar hafi dregið í efa að þetta hafi í raun verið eitthvert 

undur og hvernig samfélagið, sem var svo gott í byrjun, fór fljótlega að rotna innan frá. 

Hagfræðingar bentu á að smábændur voru ekki þeir sem græddu heldur sölumennirnir 

sem tóku að sér að selja vörurnar. Lítill hópur auðmanna hirti í raun allan auðinn. Þetta 

hafi því í raun ekki verið svo gott líf sem fólkið átti heldur tóm blekking.  

Bækurnar Aya og Aya of Yop city fjalla þó ekki um umrætt afrískt undur en það 

má þó sjá í seinni bókinni hvernig líf aðalpersónanna breytist með breyttum efnahag 

(Abouet og Oubrerie, 2008). Dæmi um þetta er þegar faðir Aya missir vinnuna þegar 

samdráttur verður í fyrirtæki vinnuveitanda hans. Bækurnar taka almennt á daglegu lífi 

fólks, áhyggjum þess og draumum og kannski fyrst og fremst samskiptum þeirra á milli 

og hvernig það er að vera ung stúlka á Fílabeinsströndinni.  

 

3.2 Sagan af Aya 
 

Fyrsta bókin byrjar árið 1978 en þá kynnir Aya fjölskyldu sína og vini til sögunnar 

(Abouet og Ouberie, 2007). Aya er ákveðin stúlka, veit hvað hún vill og í bókunum er 

hún rödd skynseminnar. Vinkonur hennar, Adjoua og Bintou, leika einnig stórt hlutverk 

í bókunum en samskipti þeirra við hitt kynið og tilheyrandi vandræðagangur eru stór 

hluti af söguþræði bókarinnar. 

Þegar Aya hefur kynnt sögupersónurnar hefst sagan og segir frá því þegar 

vinkonur Aya, Adjoua og Bintou, stelast út til þess að fara á skemmtistað og hitta 

stráka, sem þær vilja stöðugt fá athygli frá. Aya er hinsvegar sýnd á annan hátt en 

vinkonur hennar. Dæmi um það er þegar strákur kallar til hennar úti á götu og hún flýtir 

sér í burtu enda á leið til að ræða við föður sinn um framtíðina. Aya vill verða læknir og 

er samviskusöm í námi. Faðir hennar er algerlega mótfallinn þessari hugmynd og segir 

að háskólar séu fyrir karla en ekki konur. Konur eru greinilega í erfiðri stöðu á þessum 

tíma og er svipað atvik endurtekið þegar maður nálgast Aya á mjög dólgslegan hátt 

þannig að hún þarf að flýja á hlaupum og fá hjálp frá fólkinu í kring.  
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(Abouet og Ouberier, 2007:40) 

 

Bækurnar taka einnig á hugmyndum um stolt og virðingu. Þegar faðir Bintou 

verður var við að hún sé að dansa á kynferðislegan hátt við vin hans, sem er pabbi 

Adjoua, verður hann æfareiður og ræðst á vininn. Hann dregur síðan dóttur sína heim og 

slær hana. Nokkur myndskeið sýna þegar pabbi Aya reynir að koma henni saman við 

son vinnuveitanda síns, og nota hana þannig til þess að koma sér í mjúkinn hjá 

yfirmanninum. Aya tekur þátt í þessu af virðingu við föður sinn þótt hún sé alfarið á 

móti ráðahagnum (Abouet og Ouberie, 2007). 

Annað dæmi um virðingu og vinskap er þegar Adjoua verður ófrísk eftir einn af 

fyrrum ástmönnum Bintou (Abouet og Ouberie, 2007). Þetta er ein af skemmtilegri 

flækjum bókarinnar, en strákurinn sem er barnsfaðirinn er einmitt sonur yfirmanns föður 

Aya eða það halda þær í fyrstu. En yfirmaðurinn og frú hans eru fínna fólk og því er það 

mikil skömm fyrir þau að sonur þeirra eignist barn með stúlku eins og Adjoua. Seinni 

bókin fjallar nánar um þessa flækju og kemur þá í ljós að það var í raun annar strákur, 

einnig kærasti Bintou, sem átti barnið (Abouet og Ouberie, 2008). 
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Siðferði karlmannana, eins og því er lýst í þessum bókum, er ekki til 

fyrirmyndar. Áhugavert er að sjá hvernig viðhorfið til þeirra er og hvernig þeir komast 

upp með ákveðna hegðun. Gott dæmi um þetta er þegar pabbi Bintou gengur í skrokk á 

henni án þess að nokkur umræða fylgi í kjölfarið. Annað gott dæmi er þegar pabbi Aya 

fer úr bænum til þess að vinna og móðir hennar þylur yfir honum ræðu um hvernig 

honum beri að hegða sér, að hann eigi ekki að halda við aðrar konur. Þegar hann fer 

síðan af stað er sýnt hvernig hann kemur að næsta bæ og er strax farinn að dufla við 

aðrar konur. Þessi hegðun hans er síðan dreginn enn betur fram í dagsljósið í seinni 

bókinni þegar Aya fer með honum á vinnustað hans. Þar er honum sagt upp og í 

framhaldi þess birtist viðhaldið með tvö börn sér við hlið sem greinilega eru hans. Einn 

af þeim gaurum sem Bintou er að hitta er af sama sauðahúsi. Hann lýgur að henni að 

hann sé franskur viðskiptamaður og býður henni með sér á hótel og dekrar við hana. 

Þegar að hann hverfur skyndilega kemst Bintou að því að hann er í raun ekki franskur 

heldur hefur hann haldið úti þessum franska karakter til þess að laða stúlkur til sín. Í 

raun er hann bara venjulegur strákur sem er hvorki franskur né ríkur. Þessi myndskeið 

eru nokkur dæmi um lausung í siðferði karlmanna. 

Seinni bókin er beint framhald af þeirri fyrri og í meginatriðum sýnir hún 

hvernig Aya tekst á við lífið og hjálpar vinkonum sínum að komast úr flóknum og 

erfiðum aðstæðum (Abouet og Ouberie, 2008). 

 

3.3 Ímyndir karla og kvenna 
 

Bækurnar um Aya sýna á skemmtilegan hátt hvernig lífi stúlku í Abidjan er háttað. 

Sagan dregur á mörgum stöðum skýr mörk milli karla og kvenna. Á þessum tíma, um 

1970, er líklegt að staða kvenna hafi verið ólík því sem hún er í dag. Það eru einnig 

ákveðin viðhorf, til dæmis til heimilisofbeldis, sem vekja athygli.  

Konurnar í bókunum eru sjálfstæðar og öruggar, en þær eru þó að nokkru leyti á 

valdi feðra sinna og eiginmanna, sem taka endanlegar ákvarðanir. Stúlkurnar þrjár eru 

ólíkar hver annarri og hafa mismunandi viðhorf til kynlífs og stráka. Signe Arnfred 

(2006) segir að það megi greina í textum um Afríku gríðarlega mikinn áhuga á kynlífi 

afríska kvenna. Í þessum bókum eru stúlkurnar vissulega kynverur, þær hafa gaman að 

því að fara út að dansa, láta bjóða sér út og fara heim með strákum en það má þó að 

mörgu leyti líkja bókunum við týpíska ameríska unglingamynd. 
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Stelpurnar klæða sig allar á hefðbundinn hátt og taka þátt í heimilisstörfum, þær 

eru samt allar að leita sér leiða til þess að lifa af innan síns samfélagslega ramma og 

helst að hafa það gott. Þannig er Aya að sækjast eftir því að mennta sig, hún vill verða 

læknir. Bintou vill finna ríkan mann sem getur einn séð fyrir henni, þannig að hún geti 

haft það gott og Adjoua reynir að láta enda ná saman með því meðal annars að selja 

„fritters“ og skrá sig til leiks í fegurðarsamkeppni. Það kemur samt greinilega fram að 

stúlkurnar hjálpast að og fá sjálfar hjálp frá öðrum konum í samfélaginu. Konur sem 

þær kalla „tanties“ eða frænkur en eru í raun ekkert skyldar þeim koma einnig til 

hjálpar. Samfélagið er byggt á því að fólk hjálpist að. Í blálok seinni bókarinnar útskýrir 

Aya máltæki sem notað er á Fílabeinsströndinni og mætti þýða lauslega með eftirfarandi 

orðum: „þegar barn er í kviði móðurinnar er það hennar, um leið og það fæðist er það 

allra“4. Þetta lýsir viðhorfum fólks innan samfélagsins hvert til annars (Abouet og 

Ouberie, 2007, 2008). 

Stúlkurnar eru allar að leita leiða innan síns félagslega ramma til þess að láta 

enda ná saman. Þeim tekst það vel og sagan sýnir vel hvernig ákvarðanir eru teknar og 

hvaða afleiðingar þær hafa. Stúlkurnar kvarta ekki enda gengur þeim ágætlega. Ein 

stúlka sem bregður fyrir í sögunni segir við Aya að í Evrópu séu aðstæður alls ekkert 

betri en á Fílabeinsströndinni. Þarna finnur höfundur leið til þess að afgreiða umræðuna 

um Evrópu sem andstæðu Afríku í fimm myndskreyttum römmum. Þetta endurspeglar 

það markmið höfundar að birta jákvæða mynd af Afríku (Abouet og Ouberie, 2008). 

Marguerite Abouet (2007, 2008) annar höfundur sögunnar um Aya segir í lok 

seinni bókarinnar að konurnar í sögunni séu vissulega á valdi karlanna og óskin um að 

eignast strák á undan stelpu hafi verið fyrir hendi á þessum tíma. Karlmennirnir í 

sögunni eru ekki í sviðsljósinu og enginn þeirra er sterk karlfyrirmynd. Faðir Aya heldur 

framhjá mömmu hennar, pabbi Bintou lemur hana, kærastar stúlknanna halda framhjá 

þeim og þær gjalda í sömu mynt. Þannig er dregin upp neikvæð mynd af karlmönnum. 

Eini drengurinn sem kalla má „góðan“ er bróðir Bintou, ungur vélvirki sem óskar sér 

einskis frekar en að læra að lesa. Aya aðstoðar hann og í framhaldi af því fær hann betri 

stöðu í vinnu sinni.  

                                                           
4
 „when a baby is in the belly, it belongs to its mother. When it is born it belongs to everyone“ (Abouet, 
Ouberie, 2008). 
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 (Abouet og Oubrerie, 2007:26) 

 

3.4 Félagslegt leiðarval  
 

Ef við lítum aðeins til baka og skoðum hvernig Vigh (2006) skilgreinir félagslegt 

leiðarval (e. social navigation), þá segir hann að einstaklingurinn móti þá leið sem 

honum þyki ákjósanlegust í samskiptum við aðra einstaklinga og hópa. Ólíkar 

kringumstæður eða einstaklingar geta síðan haft áhrif á aðstæður, en með því er átt við 

að félagslega landslagið sem viðkomandi býr við geti haft mótandi áhrif á það hvernig 

hann hagar lífi sínu. Sagan af Aya (Abouet og Oubrerie, 2007, 2008) gerist á 

umrótatímum á Fílabeinsströndinni. Það er mikill uppgangur í landinu og því sjálfsagt 

meira um tækifæri heldur en áður fyrr. Aya velur því leiðir sem liggja opnar fyrir henni, 

hún heldur sig frá karlmönnum að því leyti að forðast að binda sig og hún er með háleit 

markmið um hvað það er sem hún vill fá út úr lífinu. Vinkonur hennar og fjölskylda eru 

í svipuðu leiðarvali, allir eru að gera það besta úr aðstæðum sínum og hámarka þannig 

lífsgæði sín.  
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Viðhorf til orðræðu Afríku má greina skýrt í byrjun fyrstu bókarinnar um Aya 

(Abouet og Oubrerie, 2007). Fólk markast að litlu leyti af henni, þó að viðhorf til þess 

séu mótuð af því sem Chase (2007) segir vera ímynd vestursins af Afríku. Þannig er 

Evrópa ekki upphafin á neinn hátt eins og fram kemur þegar vinkona Aya segir að 

ástandið í Evrópu sé lítið skárra en á Fílabeinsströndinni. Bintou verður vissulega 

spenntari fyrir stráknum sem hún heldur að sé Frakki en það er aðallega vegna þess að 

hann á peninga og hún er að leita leiða til þess að giftast auðmanni. Það er áhugavert að 

bókin skuli ekki vera bundin við þessar hugmyndir um hvernig Afríka er í augum 

annarra, heldur leitast höfundur við að sýna fólki aðstæður sem gætu verið hvar sem er í 

heiminum. 

 

3.5 Samantekt 
 

Sagan af Aya og fjölskyldu hennar er skemmtileg lesning og sýnir Fílabeinsströndina í 

jákvæðu ljósi eftir að hersetu Frakka lauk og mikið umróta- og breytingaskeið gekk yfir 

landið. Aya stendur sem táknmynd góðu stúlkunnar sem er með háleit markmið og stóra 

drauma um framtíð sína en það eru nokkrar hindranir í vegi hennar, eins og t.d. faðir 

hennar. Karlmennirnir í sögunni eru sífellt að baka vandræði en það kryddar söguna og 

gerir hana bitastæða. Félagslegt leiðarval Aya er kannski ekki áberandi, en hún er þó 

markvisst að reyna að halda sig frá karlmönnum og við námsefnið svo að hún geti orðið 

læknir. Vinkonur hennar sýna aftur á móti frekar færni til félagslegs leiðarval þegar þær 

lenda í erfiðum aðstæðum, eins og Bintou þegar hún markvisst leitar uppi karlmenn sem 

geta borgað fyrir hana. Fjölskyldan, vinirnir og ættingjarnir skipta Aya mestu máli og 

hún talar sífellt um mikilvægi þess að vera í góðum samskiptum við fólkið í kringum 

sig. 
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4. Allur stuldur er ekki þjófnaður 

 

Bókin „Husling is not stealing: stories of an African bar girl“ er sú fyrsta í fjögurra 

bóka seríu sem segir sögu Hawa, barstúlku frá Ghana. Bókin, sem var gefin út 2003, 

byggist í meginatriðum á sögum sem Hawa segir úr eigin lífi, árið 1970 í Ghana og 

nágrannalöndunum, t.d. Togo og Efri Volta (eins og landið hét á þeim tíma, en heitir nú 

Burkina Faso). Höfundurinn, Chernoff, skráði söguna eftir langa dvöl í Ghana. Í fyrstu 

var það markmið hans að skrifa sögur nokkurra ólíkra einstaklinga en þegar verkið hófst 

voru sögur Hawa of umfangsmiklar. Hann tileinkaði því bækur sínar lífi Hawa og 

sögum hennar.  

Husling is not stealing eða stuldur er ekki þjófnaður segir frá því hvernig það var 

að alast upp í Ghana og hvernig Hawa fór að því að lifa af, oft við erfiðar aðstæður. 

Chernoff (2003) leitast við að skýra afstöðu Hawa og leggur mikla áherslu á hvernig 

hún nær að snúa aðstæðum, sem sumir teldu óyfirstíganlegar, sér í hag. Fyrstu hundrað 

blaðsíður bókarinnar notar höfundur til þess að skýra afstöðu sína gagnvart efninu og 

útskýra enn fremur val sitt á efni og framsetningu. 

Markmið er að skoða söguna um Hawa og styðjast við hugtakið félagslegur 

leiðarvísir og umræðuna um orðræðu þróunar, það er spurning hvort að þessi hugtök 

gefi skýrari mynd af lífi Hawa. Sagan af Hawa er margslungin og flókin og birtir ólíkar 

hugmyndir hennar og fólksins sem hún er í samskiptum við. 

 

4.1 Hawa og Afríka 
 

Chernoff (2003) leggur í bókinni mikla áherslu á að Ghana hafi verið ævintýralegur 

staður á þeim tíma sem hann var þar, í kringum 1970. Ef marka má frábæra lýsingu hans 

í bókinni hefur Ghana sannarlega verið stórkostlegur staður að kynnast á 

tvítugsaldrinum. Fólk var vinalegt og hafði gaman af því að skemmta sér og njóta 

lífsins. Fjölskyldu- og vinatengsl voru fólki efst í huga, vegna þess að þau mótuðu stöðu 

þess í samfélaginu. Inngang bókarinnar ver höfundur í að útskýra ýmis viðhorf sín og 

fjallar þar m.a. um það sem hann telur skipta mestu máli í almennri umfjöllun um 

Afríku. Chernoff segir mikið af ranghugmyndum vestrænna ríkja um Afríku byggjast á 

því að oftar en ekki sé talað um hana sem eitt land frekar en heimsálfu. Með því að 

alhæfa svona verður til mikið af röngum ímyndum um álfuna og íbúa hennar. 
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Hawa, sem er aðalpersóna bókarinnar, vísar oft til einhverskonar afrísks eðlis en 

gott dæmi um það er þegar að hún segir frá nornum. Þar kemur fram að hún telur það 

vera í eðli Afríkubúa að trúa á nornir. Hún talar oftar um þetta afríska eðli og notar það 

til þess að útskýra ákveðna hegðun eða trú. Chernoff (2003) er í umfjöllun sinni í byrjun 

bókarinnar að gagnrýna hvernig Vesturlöndin nota hugtakið Afríka og hvernig álfan 

hefur verið umvafin neikvæðri umræðu. Hawa talar hinsvegar um afrískt eðli á 

jákvæðan hátt og til þess að sýna fram á samkennd þeirra sem búa innan álfunnar. Það 

er Chernoff mikið í mun að fjallað sé um Afríku út frá forsendum þeirra sem búa í 

álfunni og kannski er hann óbeint að benda á að Vesturlandabúar geri sér enga grein 

fyrir því hvað hið svokallaða afríska eðli er og því séu þeir ófærir um að fjalla um það á 

sanngjarnan hátt. 

Þegar Chernoff (2003) kynnir Hawa til sögunnar er honum umhugað um að 

lesandinn skilji hana rétt og dæmi hana ekki einungis út frá því sem hún gerir heldur átti 

sig á ástæðunum fyrir gjörðum hennar. Honum er mikið í mun að sýna þekkingu sína á 

Afríku og að birta Ghana í jákvæðu ljósi. Sagan er raunsæ og Hawa er ekki rík stúlka 

þannig að bókin sýnir ýmsar leiðir til þess að lifa af og hvernig fólk fór að á þessum 

tíma, kannski sérstaklega ungar stúlkur í aðstæðum líkt og Hawa er í. 

 

4.2 Sagan af Hawa 
 

Sagan af Hawa er byggð á viðtölum höfundar við stúlku frá Ghana og þannig er hún 

„sönn“ í þeim skilningi að einhver á þessar sögur (Chernoff, 2003). Hawa missti móður 

sína þegar að hún var ung og faðir hennar sem átti að hugsa um hana og systkyni hennar 

þannig hann sendi þau um allar sveitir í fóstur. Hawa segir sjálf frá því að hún hafi verið 

þrjóskur krakki með sterkar skoðanir og mikla ævintýraþrá. Þessir eiginleikar urðu til 

þess að hún entist stutt í fóstri og var alltaf send aftur heim. Hún leið ekki að það væri 

gengið í skrokk á henni eða að henni væri þrælað út og því lét hún heyra í sér eða lét sig 

hverfa þegar að þær aðstæður komu upp. 

Hawa átti erfitt uppvaxtar, hún var ein af mörgum systkinum og þegar hún varð 

sextán ára var hún gift í burtu. Hún vildi ekki verða eiginkona og leið svo illa í 

hjónabandi sínu að hún lagði á flótta. Hawa stóð sífellt verr að vígi gagnvart fjölskyldu 

sinni og á endanum fór það þannig  að hún þurfti að takast á við lífið ein og óstudd. Hún 
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ólst upp við lítið, þannig að þegar hún fór að vinna fyrir sér var hún dugleg að eyða og 

deila velgengni sinni með öðrum. 

Chernoff (2003) reynir að líta á stöðu Hawa á jákvæðan hátt og gott dæmi um 

það er titill bókarinnar. Honum er mikið í mun að vera ekki að framandgera sögu Hawa 

en hann segir að Hollywood eigi stóran þátt í því að sýna Afríku og sögu álfunnar í 

framandi og fjarlægu ljósi í stað þess að taka á raunverulegum sögum hennar (Chernoff, 

2003:32). Hawa lifir á því að fá karlmenn til þess að borga fyrir sig. Í staðinn veitir hún 

þeim kynlífsgreiða. Hún er algert kamelljón, notfærir sér allar aðstæður til hins ýtrasta 

og fær sem mest úr hverjum kynnum, þannig að hún hagnist. Hawa er það sem kallað er 

á Yorubamáli „ashawo“ en bein þýðing á því er kona sem er frjáls eða laus, kona sem 

skiptir pening (Chernoff, 2003). Gott dæmi um þennan eiginleika hennar er þegar hún 

tekur gamlan Skota, Nigel að nafni, sem ástmann. Við það hættir hún tímabundið fyrri 

störfum, að taka sér nýjan ástmann á hverju kvöldi. Hawa varð kærasta þessa manns, 

bjó heima hjá honum og sinnti honum. Hún eldaði ofan í hann og passaði hann þegar 

hann var orðinn of drukkinn til þess að sjá um sig sjálfur. Hann launaði henni ríkulega 

en hún kunni ekki að fara með peningana og þegar Nigel að lokum dó þurfti Hawa að 

snúa aftur á götuna (Chernoff, 2003). 

Hawa lendir í ýmsum erfiðum aðstæðum í bókinni og þegar litið er til baka yfir 

sögu hennar einkennist hún af gífurlega miklu harki. Hawa var tíður gestur hjá 

lögreglunni, bæði kom fyrir að hún var tekin handtekin og oft kom hún sjálfviljug til að 

tilkynna að einhver hefði brotið á sér. En Hawa var mjög snjöll og þegar karlmenn fóru 

ekki að vilja hennar, reyndu að plata hana eða gengu í skrokk á henni hikaði hún ekki 

við að leita til lögreglunnar til þess að kvarta yfir ónytjungunum. Hawa var til dæmis 

eitt sinn leidd í gildru af þekktum svindlurum sem voru af líbönskum uppruna. Þetta 

voru eineggja tvíburar sem stunduðu það að fara heim með stúlkur og koma fram vilja 

sínum. Þegar einn var búinn að ljúka sér af með stúlkunni fór hann inn á baðherbergi og 

hinn kom fram í staðinn og sagðist vilja meira. Hawa var ekki lengi að átta sig á þessu 

svindli, en hún fann að þótt þessir tveir menn litu eins út þá var mismunandi lykt af 

þeim. Hún varð ævareið og þeir reiddust líka þegar upp um þá komst. Þeir brugðust við 

með því að lemja hana en í stað þess að berja frá sér þá eyðilagði hún allt innbú þeirra 

og flúði síðan til lögreglunnar sem kom henni til hjálpar (Chernoff, 2003:179). 

Sagan segir líka af samskiptum Hawa við aðrar konur. Hún var skapstór og 

fyrirferðamikil í samskiptum, þegar hún beit eitthvað í sig þá gafst hún ekki upp. Þegar 
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hún og besta vinkona hennar urðu ósammála og henni fannst vegið að stolti sínu þá 

talaði Hawa ekki við hana svo dögum skipti, og gaf sig ekki þótt á það reyndi. En bókin 

fjallar um samskipti þessara kvenna og viðhorf þeirra til karlmanna og ótrúlegar leiðir 

sem þær finna til þess að lifa af.  

Sagan af Hawa tekur á mörgum ólíkum þráðum mannlegs lífs, stolti, leiðum til 

að lifa af, fjölskyldutengslum, vinatengslum og sjálfsmynd hennar. Hawa ein segir 

söguna og því finnur maður skýrt hver afstaða hennar er, einnig finnur maður til 

mikillar samúðar með henni á ferðalögum hennar um ýmis nágrannalönd Ghana.  

 

4.3 Ímyndir karla og kvenna  
 

Karlmenn bókarinnar Husling is not stealing: stories of an African bar girl eru yfirleitt í 

stöðu þrjóta. Það má velta því fyrir sér hvort það hafi með vinnu Hawa að gera 

hverskonar karlmenn hún er í slagtogi við. Fyrst ber kannski að nefna föður hennar. 

Þegar móðir Hawa dó þegar hún var aðeins þriggja ára sendi pabbi hennar börn fyrstu 

konunnar sinnar öll í burtu og það hafði greinilega mótandi áhrif á Hawa. Hún talar í 

bókinni um pabba sinn eins og fjarlægan ættingja. Albróðir hennar bregst líka trausti 

hennar, þegar hann fær að búa hjá henni og hún kemst seinna að því að hann hefur stolið 

frá henni. Það er líka áhugavert hvernig hún nálgast umræðuna um barsmíðar. Hún er 

alveg hlutlaus gagnvart barsmíðum föður síns og talar eins og það sé fullkomlega 

eðlilegt að foreldri gangi í skrokk á barni sínu (Chernoff, 2003). 

Í sögu Hawa segir hún frá mörgum ólíkum karlmönnum og næstum enginn 

þeirra er það sem kalla má góður maður. Það er helst Nigel, skoska gamalmennið, sem 

kemst næst því að vera almennilegur við Hawa. Hinir mennirnir reyna hvað þeir geta að 

fá sem mest fyrir sem minnst. Hún segir sjálf frá því að Evrópumennirnir hafi verið 

verstir og fannst henni þeir vera úrkynjaðir þegar kom að kynlífi, en flestir kúnna 

hennar voru útlendingar. Jafnvel bróðir Hawa, Kofi, reyndi að svindla á henni og gera 

henni grikk sem er gott dæmi um hvernig menn komu fram við hana og hvernig 

birtingarmynd karlmanna er í bókinni (Chernoff, 2003). 

Konurnar í Husling is not stealing eru aftur á móti baðaðar ákveðnum 

hetjuljóma, þá kannski aðallega Hawa en einnig vinkonur hennar (Chernoff, 2003). 

Færnin í að komast af og lifa í þeim heimi sem þær búa í er ótrúleg. Konurnar eru þó 

frekar í hlutverki fórnarlamba en karlmennirnir eins og þegar Hawa og vinkona hennar 
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lenda í því að vera fangelsaðar eftir að mennirnir sem þær voru í slagtogi við voru teknir 

fastir og síðan vísað úr landi fyrir misnotkun á ungum konum. Þær voru fléttaðar inn í 

þennan vef án þess að gera sér fullkomlega grein fyrir því og lentu af þeim sökum í 

fangelsi. Hinar konurnar eru vissulega í samkeppni við Hawa um karlmenn og peninga 

en hún hefur samt sem áður jákvætt viðhorf til þeirra.  Hún á vinkonur sem hún treystir 

á og einnig eru karlmenn í lífi hennar sem vernda hana og veita henni stuðning. Enda 

þótt almennt sé dregin upp neikvæð mynd af karlmönnum gæti Hawa hvorki lifað né 

starfað án þeirra hjálpar. 

 

4.4 Félagslegt leiðarval 
 

Félagslegt leiðarval gengur samkvæmt Vigh (2006) út á að einstaklingur notar 

umhverfið sitt og hæfni sína til þess að lesa í aðstæður og taka ákvarðanir sem eru 

hentugar til þess að komast af. Þetta gerir einstaklingurinn í gegnum aðra einstaklinga, 

en ólíkir þættir geta haft áhrif á hvernig einstaklingar notast við félagslegt leiðarval. 

Sagan af Hawa er frábært dæmi um félagslegt leiðarval sem miðar að því að lifa af við 

erfiðar aðstæður. 

Eins og Chernoff (2006) bendir á var á þessum tíma erfitt fyrir stelpur að lifa 

sjálfstæðar án þess að karlmenn veittu þeim aðstoð. Hawa er stúlka sem nýtir kvenlega 

töfra sína til þess að snúa aðstæðum sér í hag. Hún veit hvernig hún á að beita sér og 

hvað hún þarf að gera til þess að fá sínu framgengt. Það kemur bersýnilega í ljós að hún 

er klók stúlka. Hún segir sjálf frá því þegar hún átti hvergi höfði sínu að halla og 

hvernig hún og vinkona hennar voru útilokaðar frá eigum sínum. Alltaf finnur hún þó 

leiðir til þess að komast undir þak og lifa af. 

Hawa er frábært dæmi um einstakling sem beitir félagslegu leiðarvali, hún 

notfærir sér öll þau tækifæri sem bjóðast og nýtir sér allar jákvæðar aðstæður sem koma 

upp. Þannig tekst henni að lifa af í erfiðum heimi. Undirlendi og aðstæður hennar eru 

erfiðar og því mikilvægt að hún finni sterka fótstöðu í þeim kringumstæðum sem hún 

lendir í. Vissulega velur hún að einhverju leyti að búa á götunni og starfa sem gleðikona 

en hún vinnur ötullega við að láta enda ná saman. 

 



27 

 

4.5 Samantekt 
 

Sagan af Hawa er byggð á lífi ungrar stúlku frá Ghana. Í bókinni segir höfundurinn 

Chernoff (2003) sögur úr lífi hennar sem oft eru ótrúlegar. Hawa er gott dæmi um 

hvernig nota má félagslegt leiðarval til þess að lifa af en hún er klók að koma sér úr 

vondum aðstæðum í betri og finna leiðir til þess að komast af í samfélagi sem er ekki 

alltaf gjöfult. Hawa metur öryggi mikils, það er félagslegt og fjárhagslegt öryggi. Hún 

reynir að lifa einn dag í einu og nýtir þannig ótraust undirlendi til þess að feta sig áfram 

og velja það sem hún telur vera bestu ákvarðanirnar. Hún er ekki í traustu sambandi við 

fjölskyldu sína en af sögunum að dæma getur hún alltaf reitt sig á vini og kunningja til 

þess að koma sér til bjargar þegar á reynir. 
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5. Samanburður 

 

Megininntak þessarar ritgerðar lýtur að tveimur sögum af stúlkum í Afríku. Fyrri sagan 

er algerlega byggð á skáldskap (Abouet og Oubrerie, 2007, 2008) en sú seinni um Hawa 

(Chernoff, 2003) er byggð á sögum úr lífi ungrar konu frá Ghana. Það er eðlilegt að 

spyrja sig að því hvort raunveruleikinn og skáldskapurinn endurspegli hvor annan. Má 

finna fleti í þessum sögum sem varpa betur ljósi á hvernig líf stúlkna í Afríku var á 

tímanum sem bækurnar voru skrifaðar. Þá má einnig velta betur fyrir sér hugtakinu 

félagslegt leiðarval og hvernig má nota það til að skilja þessar sögur. Báðar sögurnar 

gerast í Afríku, en staðirnir eru þó vissulega ekki þeir sömu. Þó má finna þræði í 

sögunum sem eru keimlíkir. Fyrst mun ég fjalla um persónurnar í bókunum og hvað sé 

líkt með þeim og ólíkt, síðan stuttlega um boðskapinn og þá ímynd sem dregin er upp af 

Afríku og að lokum hugmyndir um félagslegt leiðarval.  

 

5.1 Aya og Hawa 
 

Aya og Hawa eiga það sameiginlegt að vera ungar stúlkur á tvítugsaldri í Afríku á 

árunum 1970-1980. Þetta tímabil markar þær báðar að einhverju leyti, það er að segja 

viðhorf þeirra til umheimsins og frelsisins. Aya dreymir um að verða læknir en þar sem 

hún er kona og faðir hennar ennþá upptekinn af gömlum gildum þarf hún að berjast fyrir 

þeim rétti (Abouet og Oubrerie, 2007, 2008). Hawa kemst af með því að sofa hjá 

fjölmörgum karlmönnum og viðhorfin gagnvart slíkum lifnaðarháttum eru ekki alslæm, 

enda kemst hún upp með að lifa eðlilegu lífi5. 

Báðar stúlkurnar meta fjölskyldutengsl mikils og kemur það bersýnilega í ljós í 

samskiptum þeirra við vinkonur sínar sem þær koma fram við eins og systur. Stúlkurnar 

nota báðar hugtök um eldri konur og menn sem gefa það í skyn að viðkomandi sé 

skyldur þeim. Aya notar til dæmis orðið „tonton“ sem er einhverskonar óformlegur 

frændi, þá er orðið „tantie“ notað yfir óformlega frænku (Abouet og Oubrerie, 2007:98). 

Báðar stúlkurnar bera ákveðið traust til fjölskyldu sinnar, þær treysta því að 
                                                           
5
 Chernoff bendir á í bókinni Husling is not stealing: tales of an African bar girl (2003) að umræðan um 

HIV faraldurinn hafði ekki verið hafin af neinni alvöru í Afríku á þessum tíma og því var óttinn og 

hræðslan við sjúkdóminn ekki komin. Því gat Hawa stundað vændi  án ótta við að fá HIV. Þetta spilaði 

inn á að Hawa varð ekki fyrir miklu aðkasti vegna vinnu sinnar. 
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fjölskyldumeðlimir svíki þær ekki. Þær verða þó báðar fyrir því að þetta traust er brotið. 

Bróðir Hawa bregst trausti hennar þegar hann stelur frá henni (Chernoff, 2003) og faðir 

Aya heldur framhjá móður hennar (Abouet and Oubrerie, 2008). 

Stelpurnar koma úr mjög ólíku fjölskyldumynstri og hefur það örugglega mikið 

að segja um það hvernig þær hegða sér og í hvaða stöðu þær eru. Aya býr heima með 

foreldrum sínum sem hafa greinilega lagt það á sig að halda henni í metnaðarfullu námi. 

Hún er í góðu sambandi við móður sína og á föður sem vill henni það sem hann heldur 

að sé henni fyrir bestu (Abouet og Oubrerie, 2007, 2008). Aftur á móti missir Hawa  

móður sína þegar að hún var þriggja og í Ghana þá ríkir fjölkvæni þannig að faðir 

hennar á fleiri en eina konu og þó nokkuð af börnum. Hún verður því byrði á 

fjölskyldunni og er send í burtu. Vitanlega er föður hennar ekki alveg sama en hann á í 

miklum erfiðleikum með að sinna henni (Chernoff, 2003). 

Eins og fyrr segir eru stúlkurnar á tvítugsaldri þegar sögurnar gerast og því 

snúast þær báðar að einhverju leyti um skemmtanalíf. Sagt er frá því hvernig það er að 

fara út á lífið, þótt í sögunni af Aya séu það aðallega vinkonur hennar sem fara út að 

skemmta sér en ekki hún sjálf. En vettvangurinn virðist vera svipaður, staður þar sem 

fólk á öllum aldri kemur saman til þess að drekka, dansa og hafa samneyti við hitt 

kynið. Sagt er frá ýmsum ólíkum atburðum í bókunum en viðhorf til karlmanna eru hins 

vegar af svipuðum toga. Karlmennirnir eru að mestum hluta frekar miklir ruddar eða 

aular, að minnsta kosti ná þeir aldrei að standa undir væntingum stelpnanna eða eru 

svikahrappar sem sækjast bara eftir einu og það er að fá að sofa hjá þeim án 

skuldbindinga. 

Viðhorf til barsmíða á börnum eru svipuð í báðum bókunum. Fjallað er á frekar 

hlutlausan hátt um barsmíðar og þær virðast ekki vera neitt tiltökumál. Þetta er kannski 

ekki óeðlilegt á þessum tíma en það var ekki fyrr en 1973 sem Charlotte Hardman fór að 

skrifa um börn sem þögla hópa, hópa sem ekki hafði verið lögð áhersla á áður í skrifum 

og ekki verið lögð sérstök áhersla á upplifun þeirra eða réttindi (Hardman, 1973). Það 

kann því að vera að stúlkunum hafi alls ekki þótt það óeðlilegt að slegið væri til barna. 

Þegar sögur þessara stúlkna eru bornar saman er mikilvægt að draga fram út frá 

hvaða forsendum þær eru skrifaðar enda skýra þær kannski muninn og trúverðugleika 

persónanna. Aya er skálduð persóna en á sér þó stað í hjarta höfundar bókarinnar, 

Marguerite Abouet (2007, 2008) sem skrifaði hana eftir að fjölskylda hennar flutti frá 

Fílabeinsströndinni til Frakklands. Bókin er skrifuð eins og höfundur segir bæði til þess 
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að halda á lofti minningu Fílabeinsstrandarinnar, eins og landið var á þessum 

umrótatímum en einnig til þess að viðhalda góðum minningum höfundarins. Þetta kann 

að skýra að aðalpersónan er nær gallalaus. Það er ekki Aya sem lendir í vandræðum 

heldur vinkonur hennar og sagan fjallar stundum meira um vinkonur hennar heldur en 

hana sjálfa. Bókin um Hawa er aftur á móti skrifuð af Chernoff eftir frásögn ungrar 

stúlku. Sögu Hawa er ekki ætlað að vera nein hetjusaga heldur segir frá ungri stúlku sem 

reynir að lifa af í hörðum heimi. Á köflum minnir hún þó óneitanlega á hetjusögu þar 

sem Hawa kemst úr ólíklegustu flækjum ósködduð. Sagan af Hawa er trúverðugri 

aðallega vegna þess hvernig hún er framsett og skrifuð. Bækurnar gefa góða innsýn í 

hvernig líf þessara stúlkna var á þessum tíma.  

 

5.2 Boðskapurinn og Afríka 
 

Báðum höfundunum, Abouet (2007, 2008) og Chernoff (2003), er mikið í mun að sýna 

Afríku í jákvæðu ljósi. Þau hafna hefðbundnum umræðum um Afríku og vilja meta 

löndin þar sem sögurnar gerast út frá þeirra eigin verðleikum, ekki út frá því sem Chase 

(2007) kallar ranghugmyndir Vesturlanda um Afríku. Í þessum ranghugmyndum felst 

að Afríka sé einvörðungu staður volæðis og mannlegra hörmunga.  

Söguþræðir bókanna eru að mörgu leyti ólíkir, það gengur á ýmsu en hægt er að 

samsama sig mörgu af því sem sögupersónurnar takast á við og skilja það. Hawa tekst 

þó á við ýmislegt sem erfitt er að gera sér í hugarlund. Annars er það yfirlýst markmið 

höfundanna að sýna að líf þessara stúlkna sé ekki svo frábrugðið lífi stúlkna annars 

staðar í heiminum. Hawa segir þó að það sé eitthvað til sem hún kallar afrískt eðli, hún 

segir ekki frá því eins og það sé eitthvað óeðlilegt heldur frekar að það sé eitthvað sem 

fólk hefur tileinkað sér (Chernoff, 2003). Það er því kannski spurning hvernig það er 

matreitt ofan í lesandann og hvernig hann leggur skilning í það sem verið er að segja. 

Þegar Hawa talar um þetta afríska eðli er það á jákvæðan hátt, það er eitthvað sem 

sameinar íbúa álfunnar. Hún talar líka um það sem hún kallar evrópskt eðli sem henni 

finnst reyndar óeðli en það er viðhorf evrópskra karlmanna til kynlífs (Chernoff, 2003). 

Þetta er gott dæmi um það hvernig við skilgreinum okkur í samskiptum við aðra og 

mótum okkur í samræmi við aðra. Við skilgreinum okkur á ólíkan hátt og fjallað er á 

mismunandi hátt um ólíka hópa en þá skiptir líka máli hver skrifar og út frá hvaða 
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forsendum. Það er því líklega mikill styrkleiki þessara tveggja bóka að meginuppstaða 

þeirra skuli vera sögur sem konur frá Afríku segja sjálfar. 

 

5.3 Félagslegt leiðarval og orðræða þróunar 
 

Það er áhugavert að skoða sögurnar um Aya og Hawa með tilliti til þeirra leiða sem þær 

velja að feta í lífinu. En félagslegt leiðarval miðar einmitt að því að skoða hvernig við 

veljum okkur ólíkar leiðir og hvernig umhverfið og fólkið í kringum okkur hefur áhrif á 

okkur (Svensson, 2009). Sögurnar af Hawa og Aya eru gott dæmi um stúlkur sem báðar 

alast upp í Afríku um 1970 og hvernig aðstæður, líf þeirra og val hefur áhrif á lífshætti 

þeirra. Þó að Vigh (2006), sem er helsti talsmaður hugmyndarinnar um félagslegt 

leiðarval, noti hugtakið til að skilja hvernig fólk í félagslega erfiðum aðstæðum eins og 

stríði nær að lifa af á hugtakið vissulega við í víðara samhengi. Hawa er gott dæmi um 

hvernig nota má félagslegt leiðarval, ótrúlegir hæfileikar hennar til að lesa í aðstæður og 

finna leiðir til þess að komast af eru gott dæmi um færni í að velja hentugustu leiðirnar 

innan tiltekins félagsramma. 

Í kaflanum ungmenni og félagslegt leiðarval er tekið dæmi af því hvernig börn 

eru líka fær um að velja sér leiðir til þess að lifa af (Prout og James, 1990:5). Ungmenni 

sem alist hafa upp við harðneskjulegar aðstæður hafa lifað af á grundvelli eigin vals, 

vali um leiðir innan þess ramma sem þau búa við. Hawa er sett í þessar aðstæður þegar 

hún er barn, hún þarf að velja hvernig hún á að bregðast við til þess að lifa af. Titill 

bókarinnar um Hawa endurspeglar kannski beinlínis hugtakið félagslegt leiðarval 

Husling is not stealing: stories of an African bargirl (Chernoff, 2003), það að „hössla“ 

er ekki það sama og að stela. Ákveðin viðhorf og sýn einstaklingsins á umheiminn eru 

mikilvæg til þess að sjálfsmynd hans brotni ekki og þannig velur Hawa að líta á það 

sem hún gerir; ekki sem glæp heldur nauðsyn. Það er hugsanlegt að aðrar leiðir gætu 

verið hentugri fyrir Hawa, eins og t.d. hjónaband, en hún kýs að vera ein og sjálfstæð og 

til þess að geta lifað þeim lífsstíl sem hún hefur valið þá vinnur hún (ef vinnu má kalla) 

við það að skemmta sér og vera í slagtogi við ókunnuga menn. 

Teiknimyndasagan um Aya er kannski ekki jafn skýrt dæmi um félagslegt 

leiðarval, enda stendur hún ekki frammi fyrir jafnerfiðum aðstæðum og Hawa, þannig 

að undirlendi hennar er stöðugra. Sagan sýnir kannski best félagslegt leiðarval í því 

hvernig þær vinkonurnar fara ólíkar leiðir í lífinu. Aya er staðráðin í að verða læknir og 
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það er fátt sem getur staðið í vegi fyrir henni. Jafnvel þótt pabbi hennar sýni ekki 

mikinn stuðning fær lesandinn það þó sterklega á tilfinninguna að Aya muni takast á 

endanum að ná takmarki sínu. Umhverfi hennar er ekki erfitt og hún hefur í raun allt til 

alls.  

Andstætt hugtakinu félagslegt leiðarval gerir orðræða þróunar ráð fyrir að 

einstaklingar móti sjálfsmynd sína jafnvel af hugmyndum um þá á fjarlægum slóðum. 

Þegar hugmyndirnar um félagslegt leiðarval eru bornar saman við orðræðu þróunar þá 

er áberandi munur á hvernig er fjallað um einstaklinginn. Félagslegt leiðarval gerir ráð 

fyrir að einstaklingurinn taki ábyrgð á eigin lífi og sé ekki fórnalamb aðstæða. Þannig 

verður orðræða Afríku og þróunar andstaða þessara hugmynda. En orðræðan byggist á 

því að einstaklingar og hópar mótist af hugmyndum annarra um hvernig það er og 

einstaklingurinn skapar sjálfsmynd sína í gegnum þessar humyndir. Þannig má sjá í fyrri 

köflum hvernig ímyndir Afríku og orðræða þróunar draga fram neikvæða mynd af 

Afríku. Hugtakið félagslegt leiðarval dregur hins vegar upp jákvæða mynd. Þessi 

hugtök standa þó ekki ein og sér og vissulega er ekki hægt að velja annað hvort til þess 

að fylgja, enda spila þau saman. Hugmyndir um orðræðu er kannski frekar af 

neikvæðum toga og taka gerendahæfni þeirra sem búa í Afríku frá þeim. Aftur á móti 

dregur félagslegt leiðarval upp jákvæða mynd af einstaklingnum, næstum hetjumynd 

þar sem fólk í erfiðum aðstæðum nær að velja leiðir til þess að líf þeirra breytist og 

yfirleitt til hins betra. Þannig er mikilvægt að tvinna þessum ólíku hugmyndum saman 

til þess að fá skýrari mynd af því hvernig ólíkir einstaklingar skilgreina sig og nota val 

til þess að móta sjálfsmynd sína. 

 

5.4 Samantekt 
 

Til þess að skilja hugtök eins og félagslegt leiðarval og orðræðu er mikilvægt að setja 

þau í samhengi. Þá er gott eins og Chernoff (2003) bendir á að skilja aðstæður út frá 

fólki sem er í raun og veru í aðstæðunum að upplifa þær og lifa. Þannig er gott að bera 

saman þessar ólíku bækur til þess að fá frekari innsýn inn í hvernig það var að vera ung 

kona á þessum árum, hvað var það sem markaði val þeirra og hvaða þættir mótuðu þær. 

Hawa og Aya eiga margt sameiginlegt, en þær eru báðar að ákveða hvað það er sem þær 

standa fyrir. Þeim er mikið í mun að komast af og að fá að fara sínar eigin leiðir þannig 

notast þær við félagslegt leiðarval til þess að fitja sig áfram að markmiðum sínum. 
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Lokaorð  

 

Hér hefur verið greint frá hugtakinu félagslegt leiðarval og hugmyndum um Afríku eins 

og þær endurspeglast í orðræðu þróunar. Markmiðið var að skoða tvær sögur í ljósi 

hugtakanna félagslegt leiðarval og orðræðu þróunar. Í fyrstu velti ég því fyrir mér 

hvernig umræða og orðræða Afríku hefur áhrif á hvernig fólkið innan álfunar mótar 

sjálfsmynd sína og samband sitt við umheiminn. Ég skoðaði og lýsti tveimur bókum frá 

Afríku. Í lokinn gerði ég samanburð á því hvernig er fjallað um stúlkurnar með hliðsjón 

af félagslegum leiðarvísi og orðræðu þróunar. 

Ég komst að þeirri niðurstöðu að það er mikilvægt að Afríka sé skilin í sínu 

samhengi með opnum huga og að fólk setji sig í spor þeirra sem þar búa. Eins og 

Chernoff (2003) bendir oft á í texta sínum var Ghana um 1970 staður ævintýra þar sem 

fjölskyldan og vinirnir voru metnir ofar öllu. Fólk hugsaði lausnarmiðað og velti sér 

ekki upp úr þeim vandamálum sem stóðu í vegi þeirra, heldur tókst á við vandann. 

Þannig var fólkið ekki fórnalömb aðstæðna eða mótaðist af þeirri neikvæðu orðræðu 

sem einkenndi umræðuna um Afríku á þeim tíma. Það er mikilvægt að átta sig á ríkjandi 

orðræðu hvers tíma og vera meðvitaður um þá umræðu sem á sér stað en við megum 

ekki gefa orðræðunni of mikið vægi eða gera ráð fyrir því að fólk sé alfarið mótað af því 

sem kemur fram í vestrænni umfjöllun. 

 Við erum öll að beita félagslegu leiðarvali þó að ólíkt sé hvernig við notum það 

og hversu óstöðugt undirlendið er. Þannig þurfa einstaklingar að treysta á innsæi sitt og 

leita nýrra leiða. Félagslegur leiðavísir miðar einna helst að einstaklingnum, hvernig við 

fótum okkur í lífinu og hvernig okkur tekst að nota umhverfið okkar og samfélagið til 

þess að ná settum markmiðum. Hugmyndin um félagslegt leiðarval er kannski gott 

mótvægi við hugmyndir um orðræðu Afríku og þróunar og saman gefa kenningarnar 

ágætis mynd. 

Til þess að gefa betri mynd af hugtökunum nota ég orðræðu þróunar og 

félagslegt leiðarval til þess að skilja sögurnar af þeim Aya og Hawa. Sagan um Aya er 

teiknimyndasaga sem á sér stað á Fílabeinsströndinni upp úr 1970 en bókin er skrifuð af 

mikilli jákvæðni á umrótartímum í landinu. Aya stendur sem táknmynd góðu stúlkunnar 

sem er með háleit markmið og mikla drauma um framtíð sína. Hún er fær í félagslegu 

leiðarvali og hún er með skýra stefnu að markmiðum sínum. Seinni sagan er gott dæmi 

um hvernig nota má félagslegt leiðarval til þess að lifa af, en Hawa er klók að koma sér 
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úr vondum aðstæðum í betri og finnur leiðir til þess að lifa af í samfélagi sem er ekki 

alltaf gjöfult. Hún reynir að lifa einn dag í einu og nýtir þannig ótraust undirlendi til 

þess að fóta sig áfram og velja það sem hún telur vera bestu leiðirnar. Báðar stúlkurnar 

eru klókar í samskiptum og báðar umvafðar ákveðnum hetjuljóma. Í báðum sögunum er 

það skýrt að stúlkurnar eru ekki mótaðar af orðræðu þróunar. Þær eru ekki að velta sér 

upp úr ímyndunarmótun Vesturlandana og mótast því ekki af þeirri umræðu. 

Umheimurinn á ekki stóran þátt í að móta sjálfsmynd þeirra heldur eru það samskipti 

þeirra við fjölskyldu og félaga. Því reyndist markvissara að skoða sögurnar út frá 

félagslegu leiðarvali frekar en orðræðu þróunar. 

 Sögurnar sýna vel hvernig ímyndamótun Afríku er ekki á stoðum reist. Það er 

ofureinfaldaðar staðalmyndir og birtingarmyndir álfunar eins og fjallað er um í 

kaflanum Við og hinir er ekki að finna í textunum. Álfan er hvorki sýnd í ljósi 

framandleika né volæðis og eymdar. Þó að bókin af Hawa gerist undir erfiðum 

kringumstæðum þá sýnir hún enn fremur hvernig hægt er að lifa af og hvernig gera má 

gott úr erfiðum aðstæðum. Kynímyndir eru líka ekki það sem kalla má hefðbundnar, en 

konurnar í sögunum er sjálfstæðar og kraftmiklar á meðan karlarnir eru upp til hópa 

hálfgerðir aular.  

Sögurnar sem hér er lýst undirstrika mikilvægi þess að Afríka sé skilin á sínum 

eigin forsendum. Það er jú markmið mannfræðinnar að skoða efni út frá sjónarhóli 

viðmælandans. Það tekst sögunum af Aya og Hawa að gera og þannig sjáum við 

umræðuna um orðræðu þróunar og félagslegt leiðarval í öðru ljósi. Þær gefa þannig 

góða mynd af því hvernig það var að búa í þeim löndum sem stelpurnar voru í á þessum 

tíma og gefa nýja og jákvæða mynd af Afríku. 

 Að bera saman teiknimyndasögu og bók til þess að rýna í umræðuna um Afríku 

og til þess að fá dýpri skilning á félagslegu leiðarvali gaf góða raun. Það var kannski 

hvað áhugaverðast að átta sig á því hvernig orðræða og félagslegt leiðval spila saman og 

hvernig í eðli sínu þessi hugtök eru á öndverðu meiði. Það gaf því góða raun að tefla 

þessum hugtökum og bókum saman. 

 

 

 

 

 



35 

 

Heimildaskrá 

 

Abouet, M. og Oubrerie, C. (2007). Aya. Montreal, Kanada: Raincoast books. 

 

About, M. og Oubrerie, C. (2008). Aya of Yop city. Montreal, Kanada: Raincoast books. 

 

Amory, D. (1997). African Studies as American Institution. Anthropological Locations: 

boundaries and grounds of a field science (bls. 102-117). Í Gupta, A. og 

Ferguson, J. (Ritstj.). Berkeley, London: University of California Press. 

 

Arnfred, S. (2006). African Sexulity/Sexuality in Africa: Tales and Silences. Rethinking 

Sexuality in Africa (bls. 59-79). Í Arnfred, S. (Ritstj.) Stokkhólmur: Nordiska 

Afrikainstitutet. 

 

Svensson, E. (2009). Social "avigation, 6 kafli, 74-88. Sótt 14 febrúar, 2009 af  

http://www.sics.se/humle/projects/persona/web/littsurvey/ch6.pdf  

 

Chase, A. G. (2007). Preface. Aya (bls. i-ii). Í Abouet, M., og Oubrerie, C. (Ritstj.).  

Kanada: Raincoast books 

 

Chernoff, J. M. (2003). Husling is not stealing, stories of an African bar girl. Chicago:  

The University of Chicago Press.  

 

Christine, C., Utas, M. og Vigh, H. E. (2006). Introduction. "avigating youth 

generating adulthood: social becoming in African context (bls. 9-28). 

Í Christiansen, C., Utas, M. og Vigh, H.E. (Ritstj.). Uppsala: Nordiska 

 Afrikainstitutet. 

 

Devine, P. G. (1998). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled 

components. Journal of personality and social psychology, 56:5-18. 

 

Escobar, A. (1995). Encountering development, the making and unmaking of the  

third world. New Jersey: Princeton University Press. 



36 

 

 

Gausset, Q. (2001). AIDS and Cultural Practices in Africa: The Case of the  

Tonga (Zambia). Social Science and Medicine, 52:509-518. 

 

Hardman, C. (1973). Can there be an anthropology of children? Journal of  

the Anthropological Society of Oxford, IV(2):85-99. 

 

Kristín Loftsdóttir (1997). WoDaaBe: Dansað í eyðimörkinni. Í Gísli Pálsson, Haraldur 

Ólafsson og Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (Ritstj.), Við og hinir, rannsóknir í 

mannfræði (bls.90-103). Reykjavík: Ritröð Mannfræðistofnunar Háskóla 

Íslands. 

 

Kristín Loftsdóttir (2004). Tómið og myrkrið: Afríka í Skírni á 19. öld. Skírni:  

Tímarit Hins íslenska bókmenntafélags, 178. ár (Vor):119-151. Sérprent. 

 

Kristín Loftsdóttir (2005a). „Hið furðulega við Afríku“: Félagslegt minni, 

nýlendusafnið og Afríka á Íslandi. Rannsóknir í Félagsvísindum VI (bls. 355-

365). Í Úlfar Hauksson (Ritstj.) Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Kristín Loftsdóttir (2005b). Menntaðar og villtar þjóðir: Afríka í texta íslenskra 

námsbóka. Uppeldi og menntun, 14(1):71-101.  

 

Kristín Loftsdóttir (2006).  Þriðji sonur Nóa: Íslenskar ímyndir Afríku á miðöldum.  

Saga, Tímarit Sögufélagsins, XLIV(1):123–151. 

 

Lutz, C. og Collins, J. (1991). The Photograph as an Intersection of Gazes: The 

Example of National Geographic. Visual Anthropology Review, 7(1):134-149. 

 

Mafedje, A. (1971). The Ideology of Tribalism. The Journal of Modern African Studies, 

 9(2):253-61. 

 

Newell, S. (2006). Estrange belongings: A moral economy of theft in Abidjan,  

Cote d'Ivoire. Anthropological theory, 6:179-203. 



37 

 

 

Prout, A. og James, A. (1990). A new paradigm for the sociology of childhood? 

Provence, promise and problems. Í Constructing and reconstructing childhood. 

Contemporary issues in the sociological study of childhood, (bls. 7-34). London: 

The Falmer Press. 

 

Stephens, S. (1995). Introduction. Children and the politics of culture in „late 

capitalism“. Í Children and the politics of culture, (bls. 3-48). New Jersey: 

Princeton University Press. 

 

Vigh, H.E. (2006a). "avigating terrains of war: youth soldering in Guinea-Bissau.  

New York: Berghahn Books. 

 

Vigh, H.E. (2006b). Social death and violent life chances. Í Christiansen, C., Utas, 

M. og Vigh, H.E. (Ritstj.), "avigating youth generating adulthood: social 

becoming in African context (bls. 31-60). Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet. 


