
Tato dizertační práce se zabývá vztahem mezi válkou a genderem, se zvláštním ohledem na
současný šrílanský kontext. Popisuje specifickou genderovou problematiku příznačnou pro
válku, jako je univerzální genderování války a dopad na celkovou strukturu společností
postiţených válkou.
Práce se soustřeďuje na tamilskou společnost na Šrí Lance a ukazuje kořeny
současného tamilského genderového stereotypu – starou drávidskou víru v ţenskou sílu
anangu a prastarý hinduistický Manuův zákoník. Ty vedly ke vzniku tamilského ţenského
genderového stereotypu 20. století, jenţ je zaloţen na konceptu kapu (cudnosti), tj.
sebeovládání v kaţdém aspektu ţenské existence, s důrazem na pannenství u
neprovdaných ţen, jejich omezenou interakci s opačným pohlavím a zejména vytyčujících
nejpříhodnější stav, ve kterém můţe ţena být – tj. v manţelství.
Konstruování ţen jakoţto ctnostných před válkou znamenalo, ţe setrvávaly zejména
v domácí sféře a měly omezený kontakt se světem mimo jejich domovy a sousedství. Avšak
etnický konflikt na Šrí Lance (jak popisuje tato práce), jenţ vypukl v 80. letech 20. století a
trvá dodnes, měl závaţný dopad na ţivoty většiny šrílanských tamilských civilistů a jejich
společenské normy a konstrukty.
Smrt mnoha muţů, vysídlení a všudypřítomná destrukce zapříčinily vznik několika
nových fenoménů v rámci šrílanské společnosti. Byly to ozbrojené bojovnice LTTE, ţenský
mírový aktivismus a rapidní nárůst počtu pracujících Tamilek. Tyto fenomény ve skutečnosti
vedly k velkému posunu kulturní definice ţenské ctnosti. Před válkou byl sférou ctnostné
ţeny zejména domov, dnes se od ctnostných Tamilek očekává, ţe budou fungovat nejen
v domácí, ale také ve veřejné sféře. To vede ke změnám v určitých typech tradičního
chování, ačkoliv některé jiné tradice jsou válkou upevňovány. Občanská válka na Šrí Lance
tak vede (navzdory hrůzám ţivota ve válečné zóně) k posílení postavení ţen v rámci
tamilské společnosti a k oslabení muţů. Základní genderový systém společnosti zůstává
stejný, nicméně je moţné pozorovat v definici genderových kategorií zjevný posun.
Zjištění této práce se zakládají na rozsáhlém studiu literatury a na dvouletém
terénním výzkumu na Šrí Lance. Tato analýza přispívá svými poznatky do akademických
oborů sociální a kulturní antropologie (etnologie), genderu, migrace a orientálních studií,
obzvláště tamilštiny.


