
Jak se žena po dí 1 í na utváření k a s tovního povědomí a jaký má
naopak kasta vliv na postavení a obecně celý život ženy? Je
pro ženl n život určující právě pří s 1 ušnos t k té které kas tě
nebo prostě jenom to, že je žena?
Veena Talwar Oldenburg k tomu zastává jasné stanovisko, neboť
tvrdí, že to, co ovlivňuje život vdané ženy "není kastovní
uspořádání, ale gendrové a generační vztahy v rámci rodiny". 1
Urna Chakravarty se však domnívá, že na ženy je nahlíženo jako
na "brány do kastovního systému":-. Lze tato dvě stanoviska
smířit nebo je každé pravdivé svým způsobem?
Je vůbec možné vystopovat nějaké styčné body, které by byly
společné všem ženám v ta k obrovské a rozmanité zemi jakou Je
Indie? A lze se nad nimi zamýšlet bez toho, aby se badatel či
badatelka občas nezamyslela nad postavením žen v západní,
euroamerické společnosti, která je rovněž patriarchální? Právě
v tomto směru je užitečné zaměřit se na vliv kastovního
systému na postavení žen, neboť je zřejmé, že to je jeden
z hlavních rozdílů mezi oběma společnostmi.
V první kapitole se pokusíme o obligátní definici kasty a
gendru, dále pak nastíníme jejich vývoj v koloniálním období,
abychom se ve třetí kapitole mohli dostat k samotné otázce
jejich vztahu. Ve čtvrté kapitole se zaměříme na důvod potřeby
monitorovat ženskou sexualitu a pátá se bude zaobírat situací
nedotknutelných žen, která nám umožní zřetelněji nahlédnout
rozdíl v postavení žen "vysokých" a "nízkých" či
"nedotknutelných" kast. Námětem poslední kapitoly je proces
vzestupné sociální mobility, který má rovněž dramatický dopad
na životy žen.
Na tomto místě bude už i tečné uvést základní charakteristiku
literatury zabývající se přímo tímto tématem. Je třeba
zdůraznit, že zájem o tuto tematiku je poměrně nedávného data.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

