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Inledning 

Våren 2011 gick jag andra terminen på Litteraturvetenskapen, det var en intensiv, rolig och 

lärorikt termin. Böcker avverkades på varandra och ibland kändes som om jag ville stanna 

upp och fördjupare mer i en bok eller ett ämne, men oftast fanns det inte riktigt tiden eller 

orken. En annan del som jag saknade var annan litteratur än den västerländska, visserligen 

hade jag en förståelse för att det inte hanns med att gå igenom hela världshistoriens verk utan 

att lärarna fick koncentrera sig på den som påverkat vår omgivning. 

 När B-uppsatsen kom skrev jag om kvinnorna i Decamerone och kände mig väldigt nöjd med 

min insats, tyvärr blev min B-uppsats lite hoppig eftersom jag hade valt för många noveller. 

Detta resulterade i att ingen av mina analyser blev riktigt hela och djupgående som jag hade 

velat. För att inte göra samma misstag igen beslutade jag mig för att nästa gång skriva om ett 

avgränsat ämne och som inte innehöll så många lösa delar.  

Med dessa erfarenheter i bagaget så började jag på min tredje termin på Litteraturvetenskapen 

och började fundera på vad jag skulle skriva om på min c-uppsats. Tankarna sträckte sig från 

H.C Andersen till Haruki Murakami, men det som lockade var att skriva om något som inte är 

västerländskt. Min anledning till att skriva om en icke-västerländsk roman var simpel, jag kan 

inte så mycket om ämnet och vill gärna lära mig mer, alltifrån deras kända författare till deras 

klassiska mästerverk. När jag sedan fick höra att jag helst skulle kunna språket som originalet 

är skrivet på, blev mina valmöjligheter ytterligare begränsade, eftersom jag enbart kan 

svenska och engelska. Tanken om att skriva något som inte var västerländsk fanns där 

fortfarande och likaså tanken på att skriva om någon bok som redan har pratas om på en av 

mina delkurser, men som tyvärr inte hanns gå igenom på djupet. Det var en kväll när min 

hjärna räknade upp böcker, som skulle passa mina kriterier, som en bok seglade upp på 

näthinnan som svaret på gåtan, The Stone Virgins av Yvonne Vera. Skriven på engelska, 

ickevästerländsk och en bra avgränsning. Jag valde att fokusera på ett feministiskts perspektiv 

och med det så får jag också ta hänsyn till att boken är skriven av en afrikansk författare. Att 

läsa på om Afrikas feminism är viktigt, dock ska läsaren komma ihåg att jag i huvudsak är 

påverkad av västerländsk feminism och att detta är svårt att koppla bort helt och hållet.  

 

The Stone Virgins handling 
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Alla citat är hämtade från boken The Stone Virgins av Yvonne Vera om inget annat uppges. 

Sidnummer står inom parantes.  

Boken The Stone Virgin första del utspelar sig under åren 1950-1980, alltså åren då 

Zimbabwe fortfarande går under namnet Rhodesia. En utomstående berättare beskriver staden 

Bulawayos gator och gatuliv ”Selborne Avenue is a straight, unwavering road, proud of its 

magnificence (Sid.3)” . Jacarandas, ett brudpar, varuhus och arbetarna som samsas längs gator 

med namn efter engelska poeter – Kipling, Tennyson, Byron, Keats och Coleridge. De vittnar 

om att kolonialismen inte har lämnat landet och fortfarande är levande. Arbetarna, de är alla 

män, hör dock inte hemma i den delen utav staden utan återvänder hem efter dagens slut till 

sin del där de äter, går på fotboll och sover.  ”Ready to sleep under the most luminous 

streetlight, to find places where they can bury their hurt and make love to new woman while 

the sound of pennywhistles and bicycle tires sliding on tar urges them on.(Sid.6)”,  Kvinnorna 

syns ännu inte till, mer än i männens dagdrömmar. I ett litet mörkt rum i Selbourns finaste 

hotell har de sin bar, eftersom de inte är välkomna hos de vita människorna ”They are not 

only black; They are outsiders(sid.5)”. Inte heller ute på gatorna får de göra vad de vill, 

färgade män och kvinnor är inte välkomna in i byggnaderna. Inte heller i dörröppningar får de 

träffas eller under öppna fönster, foajeer, pelare. Men i hörnen där ses de fast där lurar faran 

också, död och rån. Fast detta är platsen där älskare möts också, detta är första gången (om 

brudparet inte räknas) som en kvinna dyker upp i romanen. I slutet på kapitel ett nämns 

romanens geografiska huvudcenter Kezi, en liten by som ligger tvåhundra kilometer från 

Selbourne Hotell och förbi de förhistoriska Matopo Hills.  

Kezi, den lilla byn med sin busshållplats och sin huvudgata med livsmedelsaffär, en plats som 

håller sig levande genom vägen Kezi-Bulawayos. Här får läsaren för första gången träffa 

Thenjiwe, som är på väg att handla råvaror. ”Just to see who would touch the other first, who 

would extend a hand in greeting in the presence of so much uncertainty, so much harmony 

among strangers.(Sid.33)”, Utanför affären sitter en man som hon aldrig tidigare mött men 

som hon upplever en sensuell kontakt med från första ögonblick de ser varandra. När hon går 

därifrån ger hon små tecken att följa efter och det gör han ”He been sitting outside the 

Thandabantu Store, watching her, and when she notices and does not look away but looks 

right back, he understands thats he offered him her hips, her laughter, her waiting 

thighs(sid.38) ”. De inleder en kort men intensiv affär. Han försöker förklara sin kärlek till 

henne, men hon är långt borta. De älskar varandra men hon vill behålla honom i minnet som 

den främling hon hittade. ”He realizes that she is listening to that lonely sweetness she already 
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found, not him.(sid.45)” Hon vill bara att han stannar tills hennes syster kommer hem, som 

går sin sista termin på internatskola, så de kan träffas. Dock så brister kommunikationen och 

han lämnar henne. 

 Efter det kommer tiden precis innan inbördeskriget. Kolonialismen har försvunnit och landet 

andas hopp inför den nya självständigheten. Kvinnorna välkomnar sina hemkomna soldater 

med öppna armar. Dessa män med sina sinnen intakta, men som med ensamma och förvirrade 

blickar, fast deras smekningar är som honung, ”And the woman surrenders all the freedom in 

her arms, nods her head within that softness of the night, and accepts those thighs that have 

climbed slippery rocks and the most severe hills of Gulati.(Sid.55)” Fast det finns också 

kvinnliga soldater vars ansikten vittnar om kriget. De betraktar de unga kvinnorna som firar 

friheten och de går som om de hade en livstid att tänka på vad ett självständigt land är. 

Männen tittar på dem och vågar inte tänka på hur dessa kvinnor haft drömmar och hur deras 

barm har hållit i vapen.  

  Nästa del av boken sträcker sig mellan 1981-1986. Den här delen börjar också med ett 

myllrande stadsliv, ingenting är annorlunda fram till slutet av första kapitlet då läsaren förstår 

att landet håller på att förändras igen. Hela sista paragrafen börjar med citatet ”The war 

begins.” och slutar med ”Independence ends. Guns rise. Rising anew. In 1981.(sida 65)”. I 

nästa kapitel förflyttas läsaren tillbaka till Kezi, men nu är det varken staden eller Thenjiwe 

som är i centrum. Här är det istället Nonceba, hennes syster som hon håller kär, som är 

huvudrollsinnehavare i två våldsamma kapitel.”He enters her body like a vacuum(Sid.68)”, 

En soldat i inbördeskriget våldtar henne och samtidigt så vaggar han henne i sin famn, precis 

som ett barn som behöver tröstas. Fast det enda hon tänker på är hennes syster som ligger död 

inte så långt ifrån henne. Hon ser framför sig hur Thenjiwe får sin hals avskuren av samma 

man som nu utnyttjar hennes kropp. När Sibaso, soldatens namn, är klar med henne, så tar han 

sin kniv och skär av hennes läppar.  

Sedan får läsaren följa Sibasos tankar en stund, tankar om kriget, men framförallt spindlar 

som fascinerar honom. Kanske för han har ätit spindelben som föda ett tag, ”There is a type of 

spider that turns into air, its life a mere gasp(Sid.83)”. Dock går det snabbt över till Noncebas 

tankar igen, hur hon ligger på sjukhus. Hennes röst är död, men hon hör en kvinna skrika i 

rummet bredvid ”She can only see. She cannot say a word. Not a word.(Sid.89)” Denna 

kvinna är också offer av kriget och har tvingats att döda sin egen man för att rädda sina söner. 
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En dag kommer det en man till Nonceba, som ger henne blommor och sätter sig i en stol i 

rummet, hon har aldrig sett honom förut.  

Nästa kapitel så är inbördeskriget slut, Sibasos sida förlorade och han återvänder hem för att 

leta efter sin far. När han kommer fram till sitt gamla hem är det en annan man som öppnar 

dörren. Hans far bor inte kvar och är antagligen försvunnen, men han får den enda ägodelen 

som finns kvar, en bok. Efteråt flyr han upp till Gulati bergen, eftersom han inte är säker 

längre, för att han slogs på de förlorades sida och där känner han sig hemma, för där 

spenderade han lång tid under kriget. 

Med tiden så blir Nonceba bättre och bättre och till sist skrivs hon ut från sjukhuset. Hon 

återvänder till Kezi, som fortfarande är ett osäkert ställe, men det är där hon känner sig 

hemma. Efter att ha bott där ett tag kommer samme man, som var på sjukhuset, på besök igen. 

Han introducerar sig som Cephas Dube, boende i Bulawayos och Thenjiwis älskare. Han hade 

fått syn på en artikel om systrarnas olycka när han var på sitt jobb som arkivarie. Från början 

vägrar Nonceba att tro honom eftersom hon aldrig hört talas om honom och hon och hennes 

syster stod varandra nära.””I think you should leave Kezi,” he declares.(Sid.157)”  Han 

framför sitt ärende om att han vill att hon ska följa med honom till storstaden, för att 

landsbygden är farlig och den har ingen framtid.  Efter ett tag tror hon honom, och väljer att 

tillåta honom skydda henne. Hon följer med och boken avslutas med att hon bor hos honom 

och precis har lyckats skaffa sig jobb på egen hand.  

 

Yvonne Vera- en liten biografi 

Följande text är baserad på ””The place of the woman is a place of imagination”: Yvonne 

Vera Interviewed by Ranka Primorac”, 2004 SAGE Publications, London, Thousand Oaks 

och New Delhi, 2004, samt mina egna reflektioner om inget annat uppges. 

Yvonne Vera föddes i staden Bulawayo 
1
i dåvarande Rhodesia år 1964.  Fyrtio år senare 

lämnade hon efter sig en samling på sex stycken böcker som var och en på sitt sätt behandlar 

Rhodesia/Zimbabwes historia. I alla hennes berättelser är det kvinnor som står i centrum, 

deras problem, frihet, sex och värld.  Varje bok har ett tema, men det tema som genomsyrar 

hela hennes författarskap, enligt henne själv, är tabu” R.P : But there’s also theme ,isn’t there? 

                                                           
1
 Yvonne Vera: Jungfrur av sten, svensk översättning Roy Isaksson, Tryckscandbook AB, Falun 2005  
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Y.V: Oh yes, about Taboo. You can also cover these themes- such as, in Under the Tongue, to 

write about sex, [whispers]to write about incest…(Sid.160)”. Hennes kvinnliga karaktärer 

utsätts för våldtäkt, utför sina egna aborter, byter ut det fysiska livet mot ett spirituellt eller 

försöker hitta moderskärlek men hittar sin moders sexualitet.
2
Romanerna och de åren de 

utspelar sig är följande Nehanda (1890-talet), Butterfly Burning(1940-talet), Without a Name 

och Under the Tongue( 1970-talet) och tillsist The Stone Virgins( 1980-talet). Dock ska 

läsaren komma ihåg att hennes verk inte är historiskt korrekta och innehåller en hel del 

fantasi, enligt hennes vän och historiken Terence Ranger
3
. 

För sina verk har hon vunnit ett flertal priser och utmärkelser. Svenska PENs Tucholskypriset 

(2004
4
), Macmillan Prize for African Fiction (för Jungfrur av sten

5
) och Italy’s Feronia Prize 

(Butterfly Burning
6
). 

Hon har fått mycket kritik för att ha västerländskt feminism i sitt skrivande, men det slår hon 

ifrån sig med orden ”How do begin to talk about it unless you are reducing African feminism 

to something that perhaps doesn’t even exist, never existed? Which one can never accept. 

That’s a male argument.(Sid.158)”Hennes skrivande är feministisk, och framförallt som hon 

själv vill påpeka afrikanskt. Det många diskussioner om och vad Afrikans feminism är, också 

huruvida den kom med kolonialismen eller om den alltid funnits där. Vad många är överens 

om är att Afrikans feminism inte bara handlar om genus, utan även om rasism och 

livsnödvändigheter, som rent vatten eller att kvinnor ska ärva efter sina makar
7
. Det är också 

viktigt att komma ihåg att Afrika är en stor kontinent, och att feminismen ser olika ut, precis 

som att feminismen varierar från land till land i Europa så är det likadant i Afrika.  

    ”Most African-feminist writers from South Africa combine their criticism of gender relationships            

with the issue of ”race”, while many women writes from West or East Africa do not write about 

”race”. This may result from the fact that in Southern Africa, Blacks suffer daily from and severely  

from racist discrimination and the issue of “race” is a core of social debates and interactions, while c c     

citizens of most post-independence West or East Africa countries of structural and individual racism,      

                                                           
2
  Carolyn Martin Shaw; “Turning her back on the Moon: Virginity, Sexuality, and Mothering in the works of 

Yvonne Vera”, AfricaToday 
3
 , Terence Ranger: Sign and Taboo: Perspectives on the Poetic Fiction of Yvonne Vera, edited by Robert 

Muponde och Mandi Taruvinga, “History has its ceiling. The pressurs of the past in the stone virgin”, Modern 
Press, Gweru 2003  
4
 http://www.svenskapen.se/index.php/sv/priser den 6 maj 2012 

5
 Yvonne Vera: Jungfrur av sten, svensk översättning Roy Isaksson, Tryckscandbook AB, Falun 2005 

6
 Yvonne Vera: The Stone Virgins, Farrar, Straus and Gioux, USA 2002 

7
 Susan Arndt; The Dynamics of African Feminism, Defining and classifying African Feminist Literatures, African 

World Press, Inc, 2002  

http://www.svenskapen.se/index.php/sv/priser
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but do not experience it as obviously and omnipresent as Blacks in South Africa, Zimbabwe, Namibia, 

Europe or North America.”
8
 

En annan aspekt är att Afrikanska feminister inte vill att kontinenten ska betraktas som ett 

fenomen, som många Européer har gjort det till genom att säga att de saker de håller på med 

är udda. Ett tydligt exempel på detta är polygamist, alltså ett äktenskap som innehåller mer två 

personer. Det finns Afrikanska feminister som argumentera för det med argument som till 

exempel att en fru blir mer självständig i ett äktenskap med flera fruar jämfört med en fru i ett 

monogamt äktenskap eller att det är bra därför då blir kvinnan i förhållandet avlastad. Det är 

viktigt att inte bara vifta bort det med att säga att det är ”barbariska metoder”, utan att förstå 

bakgrunden till det hela.  
9
 Traditionellt sätt är Europeisk feminism en kvinnorörelse, medan 

männen har varit fram tills nyligen uteslutna i de Europeiska feministiska kretsarna, så har det 

varit tvärtom för de Afrikanska männen. Det har hela tiden pratas om hur mycket männen 

vinner på att bryta ner den patriarkala strukturen, de är inte fienden utan lika mycket offer 

eftersom de inte heller vinner på att inte ha jämställdhet bland män och kvinnor. 
10

 Samtidigt 

är den absolut viktigaste kampen för de Afrikanske feministerna en kamp som de 

västerländska kvinnorna vann för många år sedan, nämligen rätten till utbildning.  Fast även 

systerskap, ekonomiskt och socialt oberoende, och lika rättigheter mellan männen och 

kvinnorna är stora ledord.
11

 

Frågan är om det är viktigt att kategorisera feminism beroende på land, religion, kontinent 

eller hudfärg. Att det handlar om kvinnors och mäns roller, rättigheter och frihet verkar de 

flesta vara överens om. Samtidigt är det förståligt att de afrikanska feministerna inte vill ha 

något med den västerländska att göra, eftersom kolonialismen på många platser i Afrika 

förstörde för de som från början bodde där. Att det självständiga Afrika med sina unika länder 

och kvinnor inte vill ha något att göra med de som förtyckte dem under flera års tid är inte så 

konstigt, frågan är om deras idéer är så unika att de kan helt säga att de skiljer sig från 

västerländsk feminism. Även om vissa av dem väljer att behålla traditioner som många 

västerlänningar förkastar. Fast det är viktigt att minnas att Yvonne Vera och alla andra som 

                                                           
8
 Susan Arndt; The Dynamics of African Feminism, Defining and classifying African Feminist Literatures, African 

World Press, Inc, 2002 sid.35 
9
 Susan Arndt; The Dynamics of African Feminism, Defining and classifying African Feminist Literatures, African 

World Press, Inc, 2002, sid. 75 
10

 Susan Arndt; The Dynamics of African Feminism, Defining and classifying African Feminist Literatures, African 
World Press, Inc, 2002, sid. 73 
11

 Susan Arndt; The Dynamics of African Feminism, Defining and classifying African Feminist Literatures, African 
World Press, Inc, 2002, sid. 78 
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räknar sig till Afrikansk feminism gör det på sina egna villkor och inte följer de  uppsatta 

lagar som kvinnorna i västvärlden redan satt upp. Detta är en sak som det västerländska 

feministerna kan lära sig av, att de helt enkelt inte  kan prata för alla världens kvinnor därför 

deras ideal kan vara annorlunda än deras. 

Analys av The Stone Virgins 

Före kriget 

Alla kommentarer och analyser kommer från mig själv. Citaten är i huvudsak från boken The 

Stone virgins av Yvonne Vera
12

. Allt annat uppges i referenserna.  

  Första kapitlet är intressant att diskutera av flera orsaker, kvinnornas frånvaro, männens 

arbetsbörda, Kolonialismens intrång i såväl ursprungsbefolkningens gatunamn som vardagsliv 

och storstadslivets puls. Den vita delen av befolkningen syns inte till, men finns hela tiden i 

bakgrunden, faktum är att det är de som dikterar villkoren i denna värld som Veras penna 

målar upp för läsaren, ”The basement. A dark dank room in one of the finest hotels on 

Selborne Avenue, a storage place for empty beer bottles and crates and disused cutlery, where 

only black workers descend; they note the amusement and let it be, from midnight till 

down.(sid. 8)”. Dessa män som lever sina liv med att gräva efter guld, som inte är deras eget 

när det väl hittas, och som finner sitt nöje med att gå till de få platser dit de är välkomna och 

tillåtna. Varför kvinnorna inte syns till mer än som älskarinnor till dessa män ger kapitlet 

inget direkt svar till, kanske är det för att kvinnor inte arbetar eller för att de inte får jobb. 

Klart är det I alla fall att männen och kvinnorna inte lever tillsammans ”Their redness is 

buoyed by something physical, their portable radios, their double-doored wardrobes, recently 

purchased, which they squeeze into small single rooms with low roofs, already tight and 

bursting with metal single beds, paraffin stoves, and display cabinets lined with silk flowers, 

teapots, breakable plates.(sid.7)”. Rummen vittnar om en ensamhet, lika mycket som deras 

drömmar och tankar på kvinnor och Johannesburg. På kvällen kan de träffa sina älskarinnor, 

men bara på de få platser som är tillåtna i staden, de svartas bar och gathörnen. Mötena mellan 

man och kvinna beskrivs som passionsartat, likaväl som en ömsesidig respekt och längtan. 

Varken männen eller kvinnorna döms ut av den utomstående berättaren, inte heller så finns 

det något som tyder på vad männen tycker om kvinnorna beteenden eller vice versa. Detta är 

                                                           
12 Yvonne Vera: The Stone Virgins, Farrier, Straus and Giroux, New York 2002 
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ett sätt att överleva vardagen, att träffas efter mörkrets inbrott och sedan skiljas åt och gå mot 

olika håll. Trots att det innebär fara, eftersom i hörnen lurar även faror som rånare och död. 

Kanske är det därför inte Thenjiwe anser att det är nödvändigt att Cephas Dube får sitt namn i 

hennes kapitel. För henne är hans sätt att överleva sin vardag, en främling som skänker kärlek 

och trygghet, men ingen hon kan leva med. ”She loves him but wants to rid herself of 

persisting  vision of him, a passerby, a stranger sitting at the Thandabantu Store, swinging, 

swinging his knees and whistling a wicked and irresistible tune, casting his glance this way 

and that, and holding the earth still(sid.46).”  Hon vill känna en annan sorts känsla, hon vill ha 

honom ensam för stunden. En kort och intensiv affär ” the best love is brief and intense.(sid. 

49)”. Boken i sin helhet ger känslan att kvinnorna behöver männen, men bara för tillfället. 

Kvinnor tar hand om varandra, tillexempel så bor systrarna tillsammans ensamma när 

Nonceba inte går på internatskola.  Detta verkar också vara så Vera har upplevt sitt hemlands 

kvinnor ,”Cause I came from that kind of background.  My friends- I can point them out and 

take them for you to see- are living [like that], a mother, daughter and her child. This is so 

normal,
13

”, att de lever tillsammans. Kanske är det ett sätt att skydda sig på, att inte låta 

männen komma alltför nära. Sedan är det ett sätt att överleva, att inte lita på att männen ställer 

upp och gör allting utan att kvinnorna kan se till att överleva själva. Längre fram i historien så 

får läsaren möta en kvinna som har frivilligt valt att skaffa barn med en man som hon inte 

tänker gifta sig med. Detta är en faster till de två huvudrollsinnehavarna, Sihle, det är hon som 

har tagit hand om Nonceba sedan hon blev utsläppt från sjukhuset. Vad som är viktigt när det 

kommer till Sihle är att hon är den enda som döms för att hon har sex utanför äktenskapet. 

Faktum är att hon är en tväromvändning, från att kvinnor har hälsat soldaterna med öppna 

armar till att en kvinna uppfostrar sina egna barn men inte anses vara en värdig mor. 

”Everyone calls her Sihle, even though all the mothers in Kezi are called by the names of their 

children, especially if these children are sons.(Sid. 112)”detta är en mor som bor tillsammans 

med sina fyra barn, varav den äldsta har en fru och barn. Trots detta så får hon inte privilegiet 

att kallas för sina söners namn, fast det kan också ses som en frigörelse. Hon är inte bara mor 

eller maka utan en kvinna med eget tilltalsnamn. Fast hennes pris är högt, visserligen blir hon 

                                                           
13 Ranka Primac:”“The place of the woman is a place of imagination”: Yvonne Vera 

Interviewed by Ranka Primorac”, 2004 SAGE Publications, London, Thousand Oaks och 

New Delhi, 2004, sid.159 
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inte utesluten ur familjen eller något annat sätt utelämnad men hon blir beskylld för allt som 

går fel. ”It is Sihle who is blamed for anything the woman in Gumede family fail to do or do 

improperly- talking to strangers, our inability to secure husbands, and stubbornness. Blamed 

by the men in our family, that is.”. Varför hon trots allt inte valt att gifta sig med den man som 

är far till alla hennes barn förklarar hon själv för Thenjiwe och Nonceba när de frågar. Hon 

har sett vad det gör med en man som får ett löfte av en kvinna, som hon bryter. För henne är 

det en slags förskoning gentemot mannen ””My brother did not remarry. Your mother took 

his heart with her and buried it under a rock. I do not want to steal a man’s heart and bury it 

under a rock because of a desire that has decided to visit his tongue.””. Detta kan både ses 

som en förskoning mot mannen men också mot henne. Enligt hennes resonemang kan hon 

lämna honom när hon själv behagar. Det speciella bandet, som äktenskapets band är, finns 

inte emellan henne och honom. Fast en sak undgår henne, han kommer antagligen bli 

förkrossad om hon väljer att lämna honom ändå. Med eller utan det äktenskapliga bandet. Fast 

för henne är det en slags frihet, att veta att hon inte har några äktenskapliga förpliktelser. 

Kvinnorna och kriget 

En annan slags kvinnor som förekommer i boken är de kvinnor som återvänder hem från 

kriget.  De får inte samma välkomnade som männen, som också varit soldater, utan får nöja 

sig med blickar som följer dem. Medan deras manliga medsoldater får de unga kvinnorna att 

falla, är det tvärtom för de kvinnliga soldaterna. ”If they could speak first and exchange a few 

words with them, it would  be like touching the same leaves in the forest that these women 

have touched, the same branches: the skies they have seen would also be here on the veranda. 

The men keep their distance, lean even farther away from these women, from their 

penetrating gazes, unsure of words, the tone of voice necessary to be tolerated, to be indulge, 

to gain the response of these mighty and serene woman whom nothing seems to 

disturb.(sid.61)” Det är intressant hur de kvinnliga soldaterna i boken ses som främlingar, som 

något skrämmande och nästintill hotfullt. Fast frågan är om inte de vanliga männen som sitter 

utanför Thandbuntu Store känner sig hotade för sin manlighet. Här har vi kvinnor som gjort 

som männen, ställt upp på en väpnad konflikt och vunnit, att landet har sin frihet att tacka på 

grund av dem. De borde också få ett glatt välkomnade hem, men istället får de 

misstänksamma blickar av personer som anser att deras förmodande dödande av människor är 

värre än deras manliga kollegors. De kämpade för en frihet, men de fick inte en del av den 

själva. Deras insats var inte lika stor och värdig en plats i festen efteråt. Fast samtidigt finns 
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det en sorgsenhet över dessa kvinnor, deras historia får läsaren aldrig fullt reda på. De kan ha 

varit utsatta för våldtäkter, andra typer av övergrepp och fattigdom – som inte 

uppmärksammans i just den här boken. Det är kanske det som männen i Kezi är rädda för, att 

få reda på vad som har fått dessa kvinnor att börja slåss.  

Efter detta kom inbördeskriget och här, om någonstans i boken, blir det tydligt att kvinnorna 

inte har samma status som män. Att det är kvinnorna som blir utsatta för våldtäkt och våld 

därför de inte har skydd. Att det är lätt att ge sig på två obeväpnade kvinnor, som bara har 

varandra. Nonceba blir våldtagen och brutalt misshandlad av en man som är av samma folk 

som henne själv, Sibaso är också från Rhodesia /Zimbabwe precis som hon själv. Han är 

uppvuxen i samma samhälle som henne. Det är viktigt att komma ihåg det, för han är ingen 

utomstående som invaderar en främmande kultur eller land, där han inte ens talar språket. Nej, 

han talar samma språk, har vuxit upp med samma regering och med samma kultur. Ändå 

väljer han att göra henne till ett offer i ett krig som handlar lika mycket om hennes land och 

frihet, som hans. I hans ögon är hon ett vapen för kriget, ett sätt att visa sin makt och därmed 

också hans sida av konfliktens styrka. Det som dock är som mest intressant är att det till att 

börja med inte finns några tydliga kontraster mellan Thenjiwes kärleksakt och Noncebas 

våldtäkt. Allting Sibaso gör beskrivs på ett väldigt kärleksfullt sätt, fast hela tiden är det något 

som verkar vara fel för läsaren. I några meningar så smyger sig små ord in och ibland är det 

hela meningar som inte stämmer, ”I am waiting. I am alive, now, a companion to his every 

thought. I am breathing. My temples, beating. She closes her eyes and her body listens to his 

movements pursue each of her thought. She breathes. Harm.(sid 68)” Detta stycke är ett bra 

exempel på detta. För en läsare kan tolka detta på två vitt skilda sätt, att hon är upphetsad eller 

att hon är rädd. Egentligen är det endast det sista ordet som indikerar att någonting är fel här, 

”Harm” som både kan betyda skada och att skada. Kapitlet, som resten av boken, är skriven 

på ett i närmast poetisk sätt, vilket gör att de romantiska styckena blir mer romantiska medan 

de styckena som är våldsamma kan bli förvirrande för en ny läsare, som ska sätta sig in i 

situationen. Dock ger det en effektiv effekt eftersom läsaren kan komma att uppleva skeendet 

som mer obehagligt, detta eftersom läsaren inte vet från början vad som händer. Kapitlet 

börjar med att läsaren slängs rätt in i handlingen och därifrån själv får bilda sig en uppfattning 

om vad som händer.  Det enda läsaren får reda på är att det är Kezi som är platsen där allt 

utspelar och att resten får läsaren reda på efter hand. Vilka de två personerna är skrivs inte ut 

direkt, först efter tredje sidan in i kapitlet skrivs Noncebas namn, fram till dess har hon varit 

en anonym kvinna, och det är inte förrän nästa kapitel som Sibasos namn kommer fram. 
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Antagligen kommer Noncebas namn snabbare för att hon är viktigare för handlingen och för 

att läsaren ska få sin röda tråd snabbare, hon nämns redan i ett tidigare kapitel som Thenjiwes 

syster. Egentligen kan det sägas att Thenjiwe har varit huvudperson fram tills detta kapitel 

men att det sedan går över och blir Nonceba som blir huvudperson. Systrarnas starka band har 

funnits där från början. Det finns nästintill en osjälviskhet hos Nonceba som tänker på sin 

syster när hon själv blir utsatt för sexuella och fysiska övergrepp. Thenjiwes död verkar 

nästintill har påverkat mer än våldtäkten, för att när hon ligger på sjukhuset efteråt så är det 

inte det hon själv har upplevt som är i hennes tankar utan sin systers död. Det ska dock 

tilläggas att Thenjiwe blev mördad mitt framför hennes ögon innan Sibaso gav sig på henne, 

detta kan har gjort att hennes eget lidande inte verkar lika farligt. Som sagt tidigare så har 

dessa våldsamheter skarpa kopplingar till kriget och makten. Att krig handlar om makt är de 

flesta överens om, men också att överta ett folk. Rädsla är en stark känsla som letar sig in i 

människor i farliga och livshotande situationer, detta är ett effektivt sätt att få människor 

underkuvade. Om det är för den orsaken som Sibaso handlar som han gör eller om det är för 

sin egen njutnings skull, låter sig vara osagt. Klart är det i alla fall, att som de flesta 

våldtäktssituationer så handlar det om makt och att kvinnans kropp inte är hennes egen. Hon 

har inte rätten att säga nej och hon kan inte bestämma över vad som ska hända. Hon följer 

hans rörelser och låter honom bestämma vad han ska göra med henne och hur hon ska sitta, 

stå eller ligga. Den enda kontrollen hon har är hennes egna tankar, dit han tränger in i alla fall, 

men inte som hennes våldtäktsman utan som en mödare som dödade hennes syster. 

      ”Then he holds the dead body up, this stranger, clutching that decapitated death like a                                         

rainbow. He holds Thenjiwe up. Then he seems to hold Nonceba`s body up, too, for it is impossible 

for her to continue standing, for her own mind to survive by its own direction. He holds both their 

bodies up. Frozen.  

   He slides into the dead body as though into a mute stream. (sid.74) “ 

  Detta händer inuti Noncebas huvud medan tiden hon blir utnyttjad. Detta visar på den 

maktstruktur som han besitter genom sitt handlande, genom att hon ser hur han håller upp 

henne och hennes döda syster. Thenjiwe är dödad genom att han högg av hennes huvud och 

Nonceba genom att han gör henne handlingsförlamad genom att våldsföra sig på henne. 

Bilden i Noncebas huvud symboliserar makt och maktlöshet, framförallt är hans intrång i 

hennes döda systers kropp. Han tar över helt och förstör hennes inre bild av sin 

familjemedlem genom att hon bokstavligen smälter ihop med sin mördare i hennes tankar. 

Hennes våldtäktsman och hennes syster är ihopkopplade, främlingen och den hon litar mest 
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på i hela världen. Hon ser den makt som han har över sitt offer och hur detta påverkar henne 

till att minnas det hemska minnet, istället för att minnas de fina minnena. Han tar bokstavligen 

över hennes minnen av sin syster och ersätter dem med sig själv inuti systerns kropp, vilket 

visar på den rädsla hon känner inför gärningsmannen. Som tur är återvänder de glada minnena 

efter ett tag på sjukhuset.  

”He cut smoothly away. He had memorized parts of me. Shape and curve; lips unspoken.( 

Sid.79)”. Dessa meningar antyder hur han skär av hennes läppar, och gör henne stum. En 

handling som kan jämföras med omskärelse av kvinnor, som fortfarande pågår på många 

ställen runt om i Afrika. Att ta bort en kroppsdel som används till att uttrycka sig är en typ av 

omskärelse, oavsett om det handlar om klitoris, som ger den sexuella njutningen till en 

kvinna, eller om det handlar om läppar, som ger människor språket. Förmågan att prata, att 

kunna uttrycka sig i ord är viktig, särskilt för någon som behöver berätta om sina upplevelser. 

Att det är en man som utför övergreppet är viktigt, för det visar på den patriarkala strukturen, 

att en kvinna inte har rätten att förtälja sin historia och se till att han får sitt straff. Lika 

mycket som de patriarkala strukturerna tvingar kvinnor till att inte känna av någon som helst 

sexuell njutning så tvingas Nonceba att vara tyst. Hennes historia är inte mycket värd, ingen 

frågar och ingen får något svar. På sjukhuset vårdar de henne för hennes kroppsliga 

åtkommer, men inte hennes psykiska. Hon lämnas till sina egna tankar och funderingar, 

ensam med en skrikande kvinna i rummet bredvid. ””A dead husband and two living sons. 

(sid 89)”” En dag hör hon vad som har hänt den skrikande kvinnan, hon har dödat sin man 

med en yxa, för  att rädda sina söner. En dag kommer det två soldater till hennes hem, ger 

henne en yxa, siktar pistolerna mot hennes söner och ber henne att döda sin man eller så 

kommer sönerna dö. Henne man upprepar orden döda mig, döda mig.  Hon höjer yxan och 

uppfyller hans önskan.  Nonceba ser för sitt inre hela skeendet och önskar att hon kan ta ifrån 

henne yxan eller åtminstone säga något, men hennes armar är fastbundna mot sängen och över 

hennes läppar kommer det inte ett ljud. Inte ens i drömmarnas värld så kan hon göra något, för 

att hennes fysiska följer henne dit. Sibaso har tystnat henne, inte bara i verkligheten, men 

också i hennes egna tankar. Hon är ifråntagen makten över sin egen kropp, sina egna ord och 

till och med sin egen förmåga att tro att hon kan hjälpa andra. För om hon inte ens kan rädda 

sin egen syster, så kan hon inte rädda en främmande kvinna. ”Kezi, her place of birth, is no 

longer her own. (sid.90)” . Allt är förändrat, inte bara det fysiska utan även hennes känslor, 

det ställe där hon växte upp är inte längre tryggt. Hon tänker själv på hur trygg hon var innan 

allt detta hände, därför hon hade andra minnen av allt och nu är de ersatta för evigt. Det är 
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också en form av stympning, även om den inte är kroppslig. Att ta ifrån en människa en plats 

där hon har vuxit upp, där hon känner sig trygg och ersätta den med dåliga minnen. Att få en 

människa att inte längre veta vart hon tillhör och vart hon ska ta vägen. På en enda dag 

försvann allt för Nonceba, hennes trygga hem, rätten till sin kropp, hennes älskade syster, 

drömmar och språk. Detta kan också räknas som en form av stympning, Sibaso stympade 

henne inte bara kroppsligen genom att skära av hennes läppar, men även så stympade han 

hennes psykiskt genom att ta ifrån hennes frihet. Läpparna läker, men minnena finns kvar. 

   Mannen som besöker henne på sjukhuset visar sig sedan att vara Cephas Dube, älskaren 

som Thenjiwe har i början på boken. Vilken roll spelar han? Hjälten, som räddar Nonceba 

från att stanna kvar i det osäkra Kezi? Eller mannen som inser sitt misstag och vill göra rätt? 

Eller den självuppoffrande mannen som gör allt för allting ska bli bra? Sibasos motsvarighet?  

Möjligtvis så representerar han alla dessa roller. Trots detta är han självisk. Han känner att 

hans beslut att lämna Thenjiwe och inte vara där för att skydda henne, gör att det är hans fel 

att hon blev dödad, detta kan då åtgärdas om han ser till att någon är där för hennes lillasyster. 

Egentligen kan det argumenteras hur mycket ansvar han har, eftersom Thenjiwe ville att han 

skulle lämna henne. Hon såg det som en kort men intensiv affär. Det var han som försökte 

göra kärleken långvarig, men hon ville bara att han skulle stanna tills hennes syster kom hem, 

så de kunde träffas, men inte längre. Så det ansvar han känner kommer enbart från honom 

själv, men bara för att han vill stilla sitt samvete gör honom inte enbart självisk. Han kunde ha 

valt att gå vidare och glömma, istället letar han upp Nonceba inte bara en, utan två gånger. 

Andra gången tänker till och med Nonceba på att det är en ansträngning för honom, eftersom 

ingen kommer till Kezi längre på grund av att vägen är dålig och bussen inte existerar längre. 

Kanske är det av den anledningen hon börjar lita på honom? För att hon inser att ingen 

människa skulle ge sig ut och leta efter henne i Kezi såvida inte de verkligen menade det de 

sa. ”What did it take for a man to possess that sort of obedience? It is in her mind, so she says 

it to herself, murmurs till she is satisfied, silently, accusing the stranger who is offering her a 

journey out of Kezi.(sid. 162).”Hennes misstro mot främlingen finns där, men hon vill bort 

och glömma. 

  I sista kapitlet får läsaren reda på hur det går för henne. Detta är det hoppfulla slutet, det är 

inte så att det sker stora förändringar för Nonceba men hon utvecklas. Den största 

förändringen är att hon lyckas skaffa sig ett jobb på egen hand. Cephas har också skaffat 

henne ett jobb samma dag, men hon väljer att gå sin egen väg. Det är en slags frihet för henne 

att hon klarar sig utan honom, att hon kan skaffa ett jobb utan någons hjälp. Hon har gjort 
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operationer för att få tillbaka sina läppar. Hon har börjat återfå kontrollen över sitt liv.”When 

she first arrived in Bulawayo, she went in to the hospital several times for more surgery. With 

same powder on she looks almost unharmed. Almost. At least nobody stares. No one turns to 

look. No one ask questions.(sid. 170)” Hon är nästan återställd, men bara nästan. Folk frågar 

inte längre, hon kan till och med dölja det mesta med puder. Att dölja, glömma och att ingen 

tittar på henne är viktiga saker. Att hon är en i mängden av de som passerar på gatorna, inte 

någon som sticker ut med sina ärr och sin historia. Kanske för att många delar ett liknande 

öde eller att kriget tog ut sin rätt på alla. Ingen kanske stirrar eller frågar för att de är rädda för 

bli att stirrade på eller utfrågade själva. Boken pratar om att människorna på landet var de som 

blev värst drabbade av kriget, men även i storstaden kan inte kriget ha gått förbi obemärkt. 

Rädslan har nog funnits där, på Bulwayos gator uppkallade efter Engelska poeter. Likadant så 

är säkert Nonceba inte den enda som flyttat till staden för skydd, för att glömma och för att 

börja på ett nytt liv. Om att bli en i mängden är ett mål så är att hitta ett jobb på egen hand en 

triumf,””I have found a job. On my own. In the street. I have found a job for myself. I feel 

happy about it!” she tells him with delight. Her first triumph.(sid.174)”Hon kunde ha tagit det 

jobb som hennes räddare lyckas få till henne, i ett bibliotek, som säkert är finare och att hon 

behöver en utbildning, som de flesta inte hade på grund av kriget. Fast för henne är det ett 

framsteg att ha bevisat att hon kan göra allt själv, till och med skaffat sig ett jobb. Hon är inte 

beroende av en man även om hon väljer att stanna hos honom. För deras vänskap är viktig för 

henne.  

”He dares not question his continuity of emotion, of love-a form of incest, loving to sisters. 

(sid. 177)” Samtidigt så brottas Cephas med sitt samvete och känslor. Kärleken till båda 

systrarna finns där, fast han är rädd för den och ser den som en slags incest. Två systrar som 

står varandra nära, så nära att det till och med kan räknas som incest att vara kär och åtrå de 

båda. Det är nästan som om Thenjiwe har letat sig under sin systers hud och blivit ett med 

Nonceba, när hon dog. Kanske är det som Yvonne Vera menar när hon säger att alla kvinnliga 

släktingar lever ihop. De blir en del av varandra, de har skyddat varandra och de skyddar 

varandra ända in i döden. Något som Cephas är medveten om eftersom han anser det han 

känner är fel. Han nöjer sig med att hjälpa, veta att hon kan bli lycklig om han gör allt i sin 

makt att hjälpa henne. Hon har redan hjälpt honom tillräkligt mycket att han anser att hon kan 

göra som hon vill och han kommer hjälpa henne varje steg på vägen, så länge hon vill det.  

Han lever för hennes lycka, att se att hon gör framsteg och för att känna att han gör något åt 

sin skuld. Trots det undrar han själv om han hade kunnat hjälpa om han hade varit på plats 
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den där hemska dagen. Han vet inte egentligen vad som hände mer än det som står i Noncebas 

läkarjournaler. Det som Nonceba upplevde på sjukhuset, med den skrikande kvinnan och 

hennes historia, visar att inte ens en man kan skydda sin kvinna. Att ondskan även letar sig in 

i hus där det finns en manlig beskyddade.  

Skillnaden och likheter mellan en västerländsk bok och en afrikansk 

Vad är då skillnaden mellan The Stone Virgin och en klassisk, alltså en roman som många har 

läst eller hört talas om, västerländsk roman som till exempel 1984 av George Orwell.  

Förutom självklarheterna att 1984 utspelar sog i en fiktiv framtid och att huvudpersonen i 

1984 är en man så finns det en del olikheter, men också en del likheter. För det första så finns 

det ett pågående krig i båda böckerna, vilket resulterar i övergrepp mot befolkningen, både 

fysisk och psykisk. Friheten i båda böckerna är ingen självklarhet, och är något som behöver 

återvinnas. Medan sexualiteten finns där från första början i The Stone Virgins, är inte fallet 

sådant i 1984 utan det är rebellisk handling från huvudpersonens sida. Veras bok pratar om 

begär som något naturligt, vilket den kvinnliga huvudkaraktären, Julie, i 1984 också gör. I 

1984 är det inte bara kvinnorna som blivit stympad på sin frihet, sexuella njutning och 

metoder att utrycka sina åsikter, utan även männen. ”Deras omfamning hade varit en kamp, 

orgasmen en seger. Det var ett slag mot partiet. Det var en politisk handling.”
14

 I jämförelse 

med The Stone Virgins så ligger det politiska i sexuella handlingar att få kvinnor att 

underkuva sig männen och makten, medan i 1984 så är sexakten en politisk handling, ett sätt 

trotsa makten. En väsentlig skillnad är därför att i Orwells bok är sex något som ingen ska 

ägna sig åt om det inte handlar om tillökning och då är det för att få barn som kan växa upp 

till att bli hängivna partimedlemmar. Äktenskapet mellan Winston och hans fru går så långt 

att hon får flytta, för hon mår inte bra över att de inte har lyckas avla fram en ny partimedlem. 

Att ett vanligt samlag mellan två vuxna för sexuell njutning är olagligt, kan lika mycket ses 

som en könstympning som en regelrätt könstympning.    

 I Orwells bok finns det en regering medan i Veras är det två parter som kämpar om makten 

över folket. 1984 sätt att inte få folk att göra uppror är att kontrollera deras tankar och hela 

tiden ändra historien så att ingen ska förstå att någonting är fel, genom att förstöra alla fysiska 

bevis så att händelser och saker inte har funnits. Båda har gemensamt att ingen av de vanliga 

människorna vet riktigt vilka som har makten. Partiet är en stor namnlös organisation som har 

en ledare de skultar med som ingen någonsin ser i verkliga livet. Den som kan Rhodesias/ 

                                                           
14

George Orwell; 1984,Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1984, sid.119 
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Zimbabwes historia vet vilka som krigade med varandra över makten, men i Veras bok är de 

namnlösa. Det är inte heller viktigt för hennes handling eftersom hennes fokus är hur 

civilbefolkningen lider av maktkampen, däremot är det väldigt viktigt för 1984 att det är 

därför som de två huvudpersonerna går med i motståndsrörelsen för att de vill ha svar på sina 

frågor. Winston vill ha svar på allt han kommer ihåg fanns på riktigt, om att det som han 

minns fanns på riktigt och att det inte är han som är galen. Svaren om varför allting händer 

uteblir hos Veras roman, likadant är det ingen som ställer sig frågor om varför kriget inträffar. 

Kanske är det för att hennes bok inte är fiktiv i den bemärkelsen att bakgrundshistorien inte är 

sann, inbördeskriget är levande i det Zambibwiska folket minne och likadant är det mer eller 

mindre nertecknat i historieböckerna. Kanske är det därför ännu viktigare för Orwells bok att 

hela tiden ställa frågor om varför saker och ting sker. Däremot är det mycket som blir 

obesvarat i 1984, men huvudpersonerna får ändå svar på det mesta. Kanske för att läsaren inte 

ska missa romanens kritik mot saker i det nya samhället, alltså verklighetens 1948. För att 

även om romanen i sig är byggd på fiktion innehåller den trots allt varning till världens 

befolkning om vart deras samhälle kan vara på väg, om de inte passar sig. Däri ligger en 

väsentlig skillnad i vad Orwell och Vera försöker förmedla; Medan Orwell försöker berätta 

om hur världen kommer se ut om inte folk ändra sig, så gör Vera motsatsen, hon försöker 

berätta vad som har hänt. Orwells bakgrund till romanen lär sig vartenda barn i skolan 

nuförtiden på sina historielektioner, nämligen andra världskriget, och rädslan efteråt om ett 

nytt. Däremot är det inte många västerländska barn som lär sig om vad som hände efter 

Européerna lämnade Afrika. Kanske för att det i en del länder, till exempel Zimbabwe, blev 

diktaturer. Detta kan bidra att förstahandskällorna, alltså folket, blev nedtystade. Det finns ett 

klassiskt ordspråk som säger att bara vinnarens sida får komma till tals. Visserligen är The 

Stone Virgins berättelse påhittad, men den kunde antagligen likaväl vara sann och den bygger 

säkerligen, kanske inte på personliga upplevelser, men på människoöden som Vera har fått ta 

del av. Fast detta är en stor skillnad på dessa två romaner, kan det likaväl vara en likhet. Detta 

är två författare som har observerat sin verklighet och folket som lever i det, dragit slutsatser 

och sedan skrivit ner sin verklighet. Oavsett om det är för att varna om att hit är kanske 

världen på väg om det inte görs något åt det eller om det är för att upplysa både sitt eget folk 

men även andra om vad som händer. 

Två romaner, en klassisk västerländsk och modern afrikansk, kan visa sig både ha likheter och 

skillnader, men det som är viktigt är att deras budskap är detsamma. Budskapet om vad som 

händer när det vanliga folket blir spelpjäser i ett högt maktspel. När män som kvinnor blir 
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stympade på sina mänskliga rättigheter och då ingen griper in och säger att detta är fel. Häri 

ligger en av författarens äldsta uppgifter, att förutom att underhålla folk att få människor i alla 

delar av världen att tänka till och att ifrågasätta sitt eget vetande. 

Slutsats och diskussion 

Att komma till en slutsats utifrån min analys är svårt därför den ska innehålla mycket. En 

diskussion är bättre därför det finns inget direkt svar till allting.  

Det första som kan tas upp är afrikansk mot västerländsk feminism och huruvida denna 

uppdelning verkligen behövs. För även om förutsättningar kanske inte är detsamma så kan 

värderingar vara detsamma, att män och kvinnor är jämlika och förtjänar samma rättigheter. 

Sedan att historien på de olika kontinenterna ser olika ut och till och med skiftar från land till 

land, är en sak som borde räknas med. Kultur och religion påverkar också synen på kvinnan 

och mannen, om detta enbart är negativt finns det delade meningar om. Det finns däremot 

ingen kvinna som mår bra av att bli utsatt för våldtäkt, frihetsberövande, att inte få gå i 

skolan, misshandel och kränkningar. De flesta människor i hela världen kan skriva under på 

att de inte vill att detta ska hända dem, ändå händer det, varje dag och i vartenda land på 

jorden. Bara för att det händer i krigets Afrika, är det knappast exklusivt för deras kultur. 

Ständigt får vi nya rapporter om kvinnomisshandel, våldtäkter och mord från våra 

nyhetskanaler och tidningar. Att inget land i världen kan värja sig mot den tradition som finns 

att mannen har stått över kvinnan kan ingen upplyst människa påstå, däremot handlar det om 

att göra motstånd och säga nej, en gång för alla. Feminismens uppgift i grunden är att visa 

problem och att sedan försöka göra något åt det. Detta skiljer sig inte åt från vilken världsdel 

som feministen kommer ifrån, utan detta är en gemsam grund. Sedan förstår jag att det finns 

ett motstånd i att klumpa ihop sig med de västerlänningar som tog över deras land och såg till 

att de inte fick röra sig fritt i sina egna städer och sitt eget födelseland. Och kanske stämmer 

påståendet att feminismen alltid funnits i Afrika, bara det att den har gått under ett annat namn 

tidigare? För det finns ändå något feministiskt i tanken att kvinnor tar hand om varandra, att 

mormor, dotter och dotterdotter lever under samma tak och skyddar varandra. Dessa kvinnor 

behöver ingen man som tar hand om dem och ser till att de får mat på bordet. För även om det 

västerländska hyllar kvinnor som är starka, självständiga och inte behöver någon mer än sig 

själva, så kanske är den afrikanska tvärtom, kvinnor behöver varandra. Detta är kanske något 

västerlänningar borde ta efter, att när allting annat rasar omkring en så finns de kvinnliga 

släktingarna där med öppna armar. Titta bara på hur Nonceba blir omhändertagen av sin 
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ogifta faster efter att hon kommit hem från sjukhuset. Möjligtvis behövs uppdelning av 

afrikansk och västerländsk feminism för att kvinnor i Afrika ska känna sig bekväma med att 

kalla sig något som är mycket förknippat med det folk som förtryckte deras förfäder, och som 

många som lever nu fortfarande minns. Eller så behövs uppdelning för att det finns ordentliga 

skillnader i deras sätt att tänka och i deras kultur, som gör att de inte känner igen sig i den 

bilden av feministisk agenda som västerlänningar har. Frågan är om båda grupperna skulle 

kunna få sina röster hörda ännu mer om de började samarbeta och lära sig av varandra. Det 

finns inget som säger att någon av grupperna skulle överge sitt ideal om de började 

kommunicera. Samtidigt kan det bli viktigt att feminister på båda sidor inser att de inte kan 

prata för alla kvinnor, eftersom alla kvinnor har sina ideal att följa. Även om det är viktigt att 

alla röster blir hörda och ingen känner att deras grupp blir förbisedd. För feminism handlar 

om alla människors likavärde, att alla har rätt till sin åsikt och sin frihet. 

 Därför är det viktigt att två från första anblick vitt skilda böcker visar hur lika de ändå är. Att 

varifrån en bok ursprungligen kommer ifrån kanske inte har så stor betydelse för vad boken 

vill säga. Frihet är något som genomsyrar människonaturen på alla plan. Ingen person vill att 

deras frihet att välja vad han/hon ska äta, sova, bo eller vem han/hon ska umgås med ska tas 

ifrån dem. Detta är en tanke som går igen i alla delar av världen, män som kvinnor. Att en 

framtidsroman och en dåtidsroman som dessutom kommer från var sin sida av jordklotet står 

varandra så nära i tankemönstret visar på att vi människor är olika på många sätt, men att vi 

egentligen är mer lika varandra. 

Varför behövs då författare som Yvonne Vera för att berätta sitt lands historia? Av samma 

anledning som det finns författare som genom alla tider berättat om Europas historia, för att 

en historiebok inte på samma sätt kan beskriva människors lidande. Dessutom gör Vera 

världen en tjänst därför att hon har insyn i diktaturland. Med andra ord ett land där ingen 

riktigt kan lita på att informationen som kommer ut därifrån är rätt. Visserligen finns det kritik 

på att Vera inte skriver historiskt korrekta romaner, men det är inte det viktiga. Det som är 

viktigt är att hon fångar hur kvinnornas situation ser ut och att hon får med känslan av det 

våld hon beskriver. För med sitt närmast poetiska språk fångar hon kvinnornas och männens 

känslor, hur det känns att ha en kort men intensiv affär, hur arbetarna i städerna känner inför 

att åka hem till den del av staden där de får sova, hur det är att få se sin syster dö för den hand 

som sedan utnyttjar ens kropp och hur det är att hitta tillbaka till livet igen. Ingen historiebok 

eller undersökning kan ersätta den känsla som fyller läsaren när de får läsa hur en kvinna 

upplever kärleken, hur de kvinnliga soldaterna blir behandlade olika än sina kollegor och hur 
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handlingsförlamande det är att bli våldtagen. Veras berättelse må bara vara en fiktiv sådan, 

men den representerar alla slags kvinnor som har varit i liknande situationer och som har haft 

kraften nog att gå vidare, trots att deras historia tystnas ner. Det sorgliga är att Nonceba och 

Thenjiwes historia antagligen inte är unik, utan något som händer varje dag i krigsdrabbade 

områden.  Att Nonceba bokstavligen tystas ner av sin förövare visar på det patriarkat som 

råder under maktstrider och krig. Både de oskyldiga männen som inte väljer sida och kvinnor 

som inte kan försvara sig drabbas. En författare som väljer att skriva om dessa händelser har 

en tung börda att försöka berätta ett lands grymma historia och måste därmed vara försiktig 

med att inte framställa saker på ett felaktigt sätt. Yvonne Vera har ett stort försprång framför 

många andra som vill göra samma sak, hon är nämligen från landet hon skriver om själv och 

detta gör att hon från början känner till kulturen och landskapet. Därför behövs författare som 

Yvonne Vera, för de kan berätta en historia som många har lidit igenom men som få har vågat 

berätta om. 

Varför är afrikansk litteratur viktigt? Lika dumt som att fråga varför det är viktigt att kunna 

det grundläggande dragen hos europeisk litteratur så är det dumt att fråga ovanstående fråga. 

Därför den påverkar. Bara för att de flesta svenskar inte kan mycket om afrikansk litteratur 

betyder det inte att den är oviktig. Jag erkänner utan vidare att jag inte kunde så mycket om 

ämnet innan denna uppsats och jag kan fortfarande inte mycket. Det finns säkert institutioner 

som håller på med forskning kring detta, det är jag säker på, men det hade varit bra om 

böckerna blev mer kända för allmänheten. För det som händer i Afrika påverkar oss mycket 

mer än vad vi tror, särskilt med tanke på invandringen och adoptioner som ökar hela tiden 

från dessa länder. Att lära sig mer om en kontinent som är så pass präglad av kolonialismens 

syn, så att människor idag får en mer nyanserad syn av ett stort landområde som är mer än 

fattigdom och vackra savanner. Sedan är jag medveten om att folk egentligen inte borde 

klumpa ihop Afrika utan borde se till de enskilda ländernas kultur och historia, på samma sätt 

som att människor ser skillnad på Kina, Vietnam, Indien och Japan, istället för att prata om 

Asien som ett helt enat landområde. Trots det kan det vara svårt eftersom till och med jag 

själv har dålig koll på just Afrikas olika länder och därför är det lättare att prata om hela 

kontinenten, för att någonstans måste den enskilda personen börja. Sedan blir det att ju mer en 

människa lär sig, ju mer ingående blir detaljerna. Yvonne Vera och andra författare som 

lyckas slå igenom internationellt är viktigt för att varje land ska få sin identitet och för att 

Afrika ska visa sin historia utåt. Lika viktigt är det att Zimbabwe, Ghana, Madagaskar, 

Demokratiska Republiken Kongo och många fler får sin historia berättad var för sig. Detta 
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kanske inte är lika mycket feministiskt som post-kolonialistisk tänkande, men det ingår i den 

afrikanska feminismens tänkande att bli självständiga från den bild som västerlänningar byggt 

upp om dem och deras länder.  

Som sagts tidigare har jag ingen direkt slutsats mer än att The Stone Virgins är en viktig bok i 

många avseenden, och likadant varför afrikansk feminism måste poängtera att det är just 

afrikansk och inte vilken annan feministisk ideologi som helst. Sedan är det så att min uppsats 

är min uppsats och att jag är påverkad till största delen av västerländsk feminism och tankesätt 

angående Afrika, vilket är till största delen omöjligt att koppla bort. Kanske hade någon som 

varit uppväxt i Zimbabwe tolkat romanen helt annorlunda än jag själv, en som kände till 

historien och kanske till och med fått många verkliga historier berättade för sig. För det gäller 

att vara kritisk mot sitt egna sätt att tänka och att inse att det blir svårt att ändra sätt att skriva 

om ämnen som berör. Det finns de som kanske hade försvarat Sibaso mer än vad jag gör i min 

uppsats och det finns de som inte hade gillat min liknelse mellan att skära av läpparna på 

Nonceba med könstypning. Det finns säkert utrymme att prata om männens situation i kriget 

också, men det är inte det jag får mest intryck av att Yvonne Vera vill föra fram i sin bok. 

Utan hur kvinnor blir offer i något som de inte startat och hur kvinnokroppen fortfarande är 

ett laddat ämne, som fortfarande utnyttjas i maktsyfte. Våldföra sig på en kvinna är ett slags 

vapen eftersom det inte bara drabbar den enskilda utan även de som står de närmast som äkta 

män och familjemedlemmar. Vad som är viktigt att uppmärksamma är att en kvinna alltid har 

rätten till sin egen kropp och sin egen sexualitet, oavsett om det är i fred eller i länder som är 

krigshärjade. Detta är en grundläggande rättighet för alla människor i världen, oavsett kön, 

ålder, nationalitet och religion. Det är sorgligt att The Stone Virgins börjar med att alla ser till 

att slänga ut de i landet som förtrycker dem, hur alla firar segern i varandras armar 

(visserligen börjar förtrycket synas här med de kvinnliga soldaterna) till att kvinnorna blir 

våldtagna och tvingade att döda sina män av sina egna landsmän.  

Fast det är charmen med att analysera, att alla har olika tolkningar, även när många använder 

samma metoder.  
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