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Abstract 

Denne oppsatsen undersøker tabuer knyttet til menstruasjon i lys av en hinduistisk 

menstruasjonstradisjon som utøves i vestre og midtre deler av Nepal kalt chaupadi. 

Gjennom appliseringen av Jeanette Skys feministiske religionshistoriske teoriperspek-

tiv, settes tradisjonen i relasjon til patriarkalske maktstrukturer og en tese om at den 

religiøse opplevelsen er kjønnet og konstruert gjennom mannens nedtegnelser av religi-

øse skrifter og påbud. Hensikten med undersøkelsen er å identifisere både kvinnens og 

mannens holdninger og beretninger vedrørende menstruasjonstradisjonen i chaupadi-

utøvende samfunn, basert på intervjuer og spørreundersøkelser utført i disse områdene i 

Nepal av FN og Action Works Nepal. Skys perspektiv utfordres med Nicki Dunnavant 

og Toni-Ann Roberts kontra-argument om menstruasjonsisolasjon som en form for in-

tegritetshevdende og solidaritetsfremmende praktikk blant de utøvende kvinnene. Mine 

resultater viser at chaupadi-tradisjonens vilkår snarere dreier seg om en form for patri-

arkalsk underkastelse som Skys tese fremhever, enn å være en integritetsstyrkende opp-

levelse for de utøvende kvinnene. Kvinnene utsettes for en gjennomgående diskrimine-

ring, ekskludering og stigmatisering under menstruasjonsperioden.   

 

Nøkkelord: Menstruasjonstabu - Nepal - tradisjon – hinduisme - feminisme - skam - 

chaupadi - menneskelige rettigheter - diskriminering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

This thesis will investigate taboos related to menstruation in the context of a Hindu 

menstruation tradition that is carried out in the middle and western areas of Nepal, and 

is called chaupadi. Through the application of Jeanette Sky’s feminist history of reli-

gion’s theoretical perspective, the tradition will be placed in relation to patriarchal 

power structures and a hypothesis that the religious experience is gendered and con-

structed through the male formulation of holy scripts and injunctions. The purpose with 

this thesis is to identify both women’s and men’s attitudes and narratives regarding the 

menstruation tradition in chaupadi exercising societies, based on interviews and ques-

tionnaires carried out in these areas of Nepal by the UN and Action Works Nepal. Sky’s 

perspective will be challenged by Nicki Dunnavant’s and Toni-Ann Roberts’ opposing 

hypothesis viewing the menstruation isolation as a kind of integrity strengthening and 

solidarity enhancing experience amongst the tradition following women. My results 

show that the conditions surrounding the chaupadi tradition are rather based on a foun-

dation of patriarchal submission that Sky’s perspective suggests, rather than being an 

integrity strengthening experience for these women. They are thus subject to insidious 

discrimination, exclusion, and stigmatization during the menstrual period. 

 

 

Keywords: Menstruation taboo – Nepal – tradition – Hinduism – feminism – shame - 

chaupadi – human rights – discrimination  
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1 Innledning 

I november 2016 dør en 15 år gammel nepalsk kvinne i en såkalt “menstruasjonshytte”. 

Dødsårsaken er forårsaket av røykforgiftning som følge av røykutviklingen som opp-

stod da hun tente et bål for å holde varmen i leirhytten hun var plassert i.1 Grunnen til at 

kvinnen befant seg alene i en kald leirhytte en novembernatt i 2016 er en menstrua-

sjonstradisjon kalt chaupadi som forekommer i visse distrikt i vest og midt- Nepal, som 

tilsier at en  kvinne skal isoleres under hennes menstruasjon.2 Denne hendelsen illustre-

rer den ytterste konsekvensen av menstruasjonstabuets manifestasjon. Dette er et ekst-

remt eksempel, men representerer likevel et universelt menstruasjonstabu som jeg øns-

ker å undersøke gjennom dette arbeidet. Liv Strömquist har plassert tabuet på agendaen 

i Sverige gjennom sitt tegneserieformat, og hennes bok Kunskapens frukt3 har vært en 

inngang og inspirasjon til min egen undersøkelse av fenomenet. Jeg ønsker å forstå hva 

det er som gjør at en naturlig kroppslig prosess som rundt halvparten av jordens befolk-

ning gjennomgår hver måned i fruktbar alder er en kontroversiell og tabubelagt foreteel-

se, og hvordan både kvinnene og mennene som inngår i menstruasjonstradisjonens kul-

tur og dets leveregler opplever dette, som i mitt arbeid vil undersøkes i lys av menstrua-

sjonstradisjonen chaupadi. For å forstå tradisjonens forekomst vil jeg også behandle og 

knytte an til dets hinduistiske røtter og religiøse forklaringsmodell til foreteelsen. Rap-

portene og intervjuene fra de chaupadi-utøvende samfunnene og den tidskontekstuelle 

perioden jeg undersøker deres beretninger og holdninger rundt menstruasjonstradisjo-

nen i, er post 2010. Men fenomenet kan ikke isoleres til dets uttrykk og form i nåtid, da 

tradisjonen bygger på lange linjer av historiske, religiøse, kulturelle og sosiogeografiske 

dimensjoner som må inkluderes i en grundig forståelse av menstruasjonstabuets fore-

komst i Nepal i dag. 

                                                                                                                                          
 
1 Pukharel, Sugam & Griffiths, James, ”Nepal failing to protect women? 15 year-old dies in ”menstrua-
tion hut”, CNN, 22.12.2016.   
2 ”Field Bulletin, Chaupadi In The Far-West”, United Nations, Resident and Humanitarian Coordinator´s 
Office, Nepal, no. 01, 2011, s. 1-5. (Heretter United Nations) 
3 Strömquist, Liv, Kunskapens frukt, Ordfront Galago, Stockholm, 2014.  
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1.1 Problemformulering, hensikt og problemstillinger 

Jeg skal gjennom dette arbeidet undersøke menstruasjonstabuets forekomst og opprett-

holdelse i forhold til religiøse forestillinger, og mer konkret i kontekst av en hinduistisk 

menstruasjonstradisjon kalt chaupadi. Jeg er interessert i å forstå hvorfor menstruasjon 

er et universelt kontroversielt tema, og hvorfor denne kroppslige prosessen i visse sam-

menhenger tilegnes negative kvaliteter som å være “urent”.4 Jeg er interessert i hvilke 

konstruksjoner og dynamikker i termer av tabubeleggelse og skam som opprettholder 

denne forestillingen i kontekst av de chaupadi-utøvende distriktene i Nepal, og under-

søke hvilke konsekvenser denne diskrimineringen medfører for kvinnene i disse områ-

dene i relasjon til menneskerettslige krenkelser og frihetsberøvelser. Gjennom mitt teo-

retiske perspektiv for denne undersøkelsen behandles dimensjoner av religiøse patriar-

kalske maktstrukturer og dets implikasjoner på de nepalske kvinnenes hverdag i relasjon 

til menstruasjonstradisjonens leveregler og vilkår.  

Hensikten med dette arbeidet er å undersøke hva det er som gjør menstruasjon til et 

problematisk emne og hvilke konsekvenser tradisjonen medfører, gjennom å applisere 

Jeanette Skys genusorienterte teorier om patriarkalske og religiøse maktstrukturer5 på 

primærmaterialet som består av to rapporter som bygger på menstruasjonstradisjonen 

chaupadi i Nepal.6 Gjennom undersøkelsen av rapportene ønsker jeg å  få en forståelse 

av både kvinnenes og mennenes holdninger, opplevelser og narrativberetning rundt det 

å følge menstruasjonstradisjonen. I denne beretningen inkluderes også mannens hold-

ninger og posisjonering som inngår i strukturen og kulturen rundt chaupadi - og som 

inngår i Skys teoretiske genusperspektiv, som fokuserer på den kjønnede religiøse opp-

levelsen og rolletildeling både når det gjelder kvinnen og mannen.7 

Videre er jeg interessert i hvilke menneskerettslige konsekvenser og krenkelser tra-

disjonen og stigmatiseringen rundt foreteelsen medfører for de berørte kvinnene, i rela-

sjon til skam og tabubeleggelse. Jeg vil videre utfordre Skys teoretiske perspektiv ved å 

applisere Nicki Dunnavant og Toni-Ann Roberts tese om religiøst menstruasjonstabu 

                                                                                                                                          
 
4 Strömquist, 2014, s. 103-105.  
5 Sky, Jeanette, Genus och Religion, Natur & Kultur, Stockholm, 2009.  
6 United Nations, 2011, s. 1.-5; og ”Research report on ”Miteri Gau-Let´s Live Together Campaign” to 
initate Chhaupadi Free Community in Jumla and Kalikot districts of Karnali, Nepal”, Action Works Ne-
pal, 2012, s. 1-22. (Heretter Action Works Nepal) 
7 Sky, 2009, s. 39-42.  
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som en form for samlende og integritetshevdende praktikk for de utøvende kvinnene.8 

Jeg vil utføre dette ved å benytte en kvalitativ inneholdsanalyse som kan bryte opp, sys-

tematisere og belyse relevante deler gjennom en tematisk inndeling av emnet. Proble-

matikken rundt temaet menstruasjonstabu er bredt og mangefaseltert, men jeg vil be-

handle tabuet i en spesifikk kontekst og fokusere på kvinnenes egne opplevelser og 

synspunkter rundt utøvelsen av chaupadi-tradisjonen i Nepal. Dette vil jeg gjøre gjen-

nom å benytte to rapporter fra ulike aktører som begge behandler chaupadi, hvor av den 

ene inneholder intervjuer fra befolkingen i et av de chaupadi-utøvende distriktene, som 

blir mitt toneleggende primærmateriale i dette arbeidet.9 Detaljer rundt rapportenes ut-

forming og innhold behandles videre under rubrikken primærmateriale.  

Jeg ønsker med dette arbeidet å diskutere og forstå tabuet rundt menstruasjon, og 

kommer derfor i større grad til å utføre en teoretisk og teoriprøvende oppsats enn et em-

pirisk arbeid rundt et religiøst tabu, der chaupadi-tradisjonen blir en illustrativ case og 

et ekstremt eksempel på dette. Jeg har valgt et kort og avgrenset primærmateriale som 

behandler menstruasjonstradisjonen i Nepal som en inngang til tematikken i stort, og vil 

derfor legge vekt på forskningsdelen av oppsatsen for å kunne forklare og forstå selve 

tabuet fra ulike perspektiv.  

 

Problemstillinger:  

1. Hvilke kulturelle og religiøse forestillinger rundt chaupadi-tradisjonen i Vest-Nepal 

gir menneskene i chaupadi-samfunnets egne beretninger og synspunkt uttrykk for? 

 

2. Hvordan kan denne menstruasjonstradisjonens forekomst og opprettholdelse forklares 

og forstås med hjelp av Skys patriarkalske maktstrukturteori og Dunnavant og Roberts  

integritetsstyrkende tese rundt menstruasjonsisolerende kvinner, og hvilke krenkelser 

medfører tradisjonen i menneskerettslige termer?   

 

 

                                                                                                                                          
 
8 Dunnavant, Nicki & Roberts, Tomi-Ann, ”Restriction and Renewal, Pollution and Power, Constraint 
and Community: The Paradoxes of Religious Women´s Experiences of Menstruation”, Sex Roles, vol. 68 
no. 1/2, 2013, s.121-131.  
9Action Works Nepal, 2012, s. 1-22.  
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1.2 Materiale og avgrensninger  

Undersøkelsesfeltet for emnet menstruasjonstabu er stort, og omringer blant annet reli-

gionshistorisk forskning, genusstudier, psykoanalytiske, sosialantropologiske og sosio-

logiske perspektiver. Jeg kommer til å benytte vitenskapelige artikler og bøker med vekt 

på religiøse forestillinger om kvinnens rolle og posisjon, og hvordan menstruasjonsta-

buets effekter kommer til uttrykk i denne sammenhengen. Menstruasjonstabuet fore-

kommer i ulike varianter over hele verden, og det er derfor viktig å snevre søkelyset til 

en spesifikk setting; i mitt tilfelle til dagens Nepal og effektene og konsekvensene 

menstruasjonstabuet kommer til uttrykk her, blant kvinner i menstruerende alder som 

følger chaupadi-tradisjonen. Det vil også være nødvendig å trekke inn historiske religi-

øse linjer da et slikt tabu og fenomen ikke er en isolert foreteelse, men må observeres i 

effekt og resonans fra fortiden. Jeg ser på menstruasjonstabuets rotfeste i en hinduistisk-

ortodoks sammenheng i chaupadi-utøvende distrikt i vest og midt-Nepal. Samtidig er 

det viktig å understreke at jeg ikke vil behandle hinduismens eskatologi og kosmologi i 

detalj, da dette er utenfor rammene av mitt forskningsfokus. Jeg vil derimot berøre hin-

duistiske konsepter som vedrører normative menstruasjonsbeskrivelser og retningslinjer 

for kvinners livsstil og leveregler.  

1.2.1 Primærmateriale 

 
Primærmaterialet mitt består av en FN-feltrapport fra 2011 kalt Field Bulletin, Chaupa-

di In The Far West10, og en undersøkende rapport vedrørende implementeringen av en 

anti-chaupadi kampanje fra Action Works Nepal, en grasrotorganisasjon som operer i 

Nepal, kalt Research Report on ”Miteri Gau-Let's Live Together Campaign to initiate 

Chhaupadi Free Community in Jumla and Kalikot districts of Karnali, Nepal11. Jeg har 

valgt å kombinere disse to rapportene som mitt primærmateriale for å få et helhetlig 

utgangspunkt for min egen analyse. Jeg kombinerer en overgripende, kort og kompakt 

konseptforklaring av menstruasjonstradisjonen fra FNs humanitære koordinators avde-

                                                                                                                                          
 
10 United Nations, 2011, s. 1-5.  
11 Action Works Nepal, 2012, s. 1-22.  
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ling i Nepal, med en mer inngående rapportering fra kvinnenes egne opplevelser og tan-

ker rundt praktikken, utført av en lokal NGO kalt Action Works Nepal (AWON).12 

Rapporten er basert  på intervjuer og statistiske undersøkelser utført hovedsakelig blant 

kvinner for å undersøke deres opplevelser rundt menstruasjon, men også blant menn for 

å kartlegge deres holdninger og tilnærminger til tradisjonen. Denne rapporten beskriver 

de menstruerende kvinnenes restriksjoner, miljø og leveregler de må etterleve som følge 

av chaupadi, og belyser nyanser av skamfølelse og konsekvenser tradisjonen medfører. 

Rapporten er skrevet i forbindelse med deres pågående prosjekt om å eliminere menst-

ruasjonstradisjonen i Karnali i Nepal. Søkelyset for de to rapportene er ulike distrikter i 

Nepal, noe som resulterer i en større geografisk avdekning av fenomenet. Action Works 

Nepal har eksistert siden 2001 og arbeidet deres rettes mot marginaliserte, fattige og 

ekskluderte grupper og samfunn i Nepal, med fokus på kvinners diskriminering og ut-

satthet. Studien rapporten bygger på har blitt gjennomført gjennom intervjuer, fokus-

gruppediskusjoner og spørreundersøkelser i distriktene Jumla og Kalikot i regionen 

Karnali, for å kartlegge chaupadi-tradisjonens status i relasjon til organisasjonens kam-

panjearbeid rundt avskaffelsen av menstruasjonstradisjonen. De intervjuede personene 

består i tillegg til kvinnene i de kartlagte områdene av foreldre, skolelærere og menn.13  

FNs feltrapport er en komprimert og oppsummerende tekst som tydeliggjør hoved-

elementene av chaupadi da det er fenomenet i belysning av menstruasjonstabu og me-

kanismene som opprettholder og operer tabuet jeg vil  teoretisere. Feltrapporten skisse-

rer opp tydelige og vesentlige linjer i hvordan chaupadi forekommer i Nepal, og jeg 

finner derfor rapporten nyttig og komplimenterende som utforskningsmateriale og 

ramme for å teste mine teoretiske perspektiv i. Feltrapporten beskriver i menneskeretts-

lige termer hvordan menstruasjonstradisjonen krenker og diskriminerer kvinnene som 

utsettes for den, termer som ikke kvinnene selv direkte benytter i sine beretninger av 

den, og som heller ikke Action Works behandler i form av slike termer.  

 Jeg har valgt ut disse rapportene som mitt primærmateriale da de til sammen gir et 

godt grunnlag for å kunne undersøke kvinnenes egne opplevelser av og holdninger til 

chaupadi-tradisjonen. Det har vært utfordrende å spore opp materiale som behandler 

denne menstruasjonstradisjonen, noe som kan indikere et symptom på skam og tabube-

leggelse rundt foreteelsen og emnet om menstruasjon i stort i denne konteksten.  
                                                                                                                                          
 
12 ActionWorks Nepal, 2012, s. 1-22.  
13 Action Works Nepal, 2012, s. 3-4.  
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1.2.2 Sekundærmateriale  

Sekundærmaterialet mitt og inngangen til dette emnet bygger som nevnt i innledningen 

på Strömquists problematiseringer av normative forestillinger i tilnærmingen til menst-

ruasjon, som gir en bred inngang til emnet jeg vil undersøke i dette arbeidet. Tesen til 

Strömquist går ut på at mannen har ”kolonialisert” kvinnekroppen og gjort det kvinneli-

ge kjønnsorganet til et ”syndig” element der menstruasjonen blir det ytterligste elemen-

tet av skam.14 Strömquist hevder at denne skammen reproduseres og institusjonaliseres 

og beskrives under religiøs innflytelse i termer av ”urent”.15 Videre hevder hun at 

menstruasjonen forebeholdes og tvinges inn i et privat avluke, der retorikken og mar-

kedsføringen rundt hygieniske artikler reflekterer og påfører disse holdningene.16  

Videre bygger betydelige deler av mitt undersøkelsesgrunnlag på vitenskapelige ar-

tikler, bøker, studier og undersøkelser som berører ulike aspekter og kategorier som er 

relevante i en helhetlig analyse av den hinduistiske menstruasjonstradisjonen chaupadi. 

Disse er plassert i kapittel tre under tidligere forsking der jeg tematisk behandler ulike 

innfallsvinkler til emnet, og der forskningsfeltet for undersøkelsen innringes og katego-

riseres. Under teori og metodekapittelet beskrives også sekundærmaterial som behand-

ler ulike fremgangsmåter og metodologiske analyseverktøy som benyttes i forbindelse 

med dette arbeidet.   

1.2.3 Kildekritikk 

Intervjuene, diskusjonene og spørreundersøkelsene som Action Works rapporten bygger 

på er utført av noen andre enn meg selv, slik at råmaterialet av intervjuene i sin helhet 

og hvilke spørsmål som har blitt stilt og eventuelt blitt utelatt er utenfor mitt kjenn-

skapsområde. Ideelt skulle jeg for et slikt arbeid ha mobilisert og utført nye intervjuer 

og oppdaterte undersøkelser selv, men dette blir for omfattende arbeid for rammene i 

denne oppsatsen.   

Den andre delen av primærmaterialet er en FN-feltrapport som består av en opp-

summering og sammenfatning av menstruasjonstradisjonens utstrekning, forekomst og 

røtter, basert på rapporter fra Achham-distriktet i 2009 og 2010, og intervjuer utført av 
                                                                                                                                          
 
14 Strömquist, 2014, s. 5-7.  
15 Strömquist, 2014, s. 103.  
16 Strömquist, 2014, s. 129-131.  



 

 7 

ulike NGOs. Dette gir et kortfattet sammenlagt og tydelig bilde, men det er klart at da 

søkelyset for dette arbeidet ligger hovedsaklig på den spesifikke menstruasjonstradisjo-

nen chaupadi, er det nødvendig å benytte mer omfattende materiale og sammenligne 

dette med oppfølgingsrapporter og resultater. Situasjonen i de chaupadi-utøvende dist-

riktene i Nepal kan se annerledes ut i 2017 enn da rapportene kom ut i 2011 (FN-

rapporten) og 2012 (Action Works-rapporten).  

Når det gjelder utforming og språk inneholder rapporten fra Action Works en stor 

del grammatiske feil som kan lede til misforståelser og mangel på troverdighet i anven-

delsen av rapporten, samt forstyrrer budskapet i kommunikasjonen mellom formidler og 

leser av rapporten. Tabellindeksen gir en uklar indikasjon over fordelingen av kvinner 

og menn som har deltatt i fokusgruppediskusjonene, noe som er et viktig poeng i hold-

ningskartleggingen rundt menstruasjonstradisjonen. Videre navngir rapporten deltaker-

ne fra fokusgruppediskusjonene, noe jeg kommenterer og problematiserer videre under 

forskningsetiske bedømmelser.17 

 

1.3 Forskningsetiske bedømmelser 

Når det gjelder forskningsetiske bedømmelser i relasjon til min undersøkelse og tilnær-

ming av et ladet emne, er det viktig å ta med seg en bevissthet rundt de chaupadi-

utøvende kvinnens utsatthet inn i arbeidet, særlig i forhold til navngiving og identifika-

sjon. De 88 kvinnene som deltar i spørreundersøkelsen i rapporten fra Action Works 

Nepal er anonymisert, men kategorisert etter geografisk tilknyting.18 I rapporten er del-

takerne fra fokusgruppediskusjonene ført opp med fullstendige navn og alder19 - og vis-

se steder også ført opp med okkupasjon og kastetilhørighet.20 Jeg anser at å benytte full-

stendige navn er uetisk og unødvendig i mitt eget arbeid, da jeg ikke har bedt om tilla-

telse til dette, og da jeg fokuserer på tendenser og beretninger fra personene som gruppe 

i stort fremfor å fokusere på enkeltpersoner. En fokusgruppe som er intervjuet skal be-

handles med varsomhet, og i følge Synneve Dahlin-Ivanhoff bør all informasjon man 

                                                                                                                                          
 
17 Action Works Nepal, 2012, s. 17-19.  
18 Action Works Nepal, 2012, s. 5-11.  
19 Action Works Nepal, 2012, s.17-19 
20 Action Works Nepal, 2012, s. 17-18.  
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samler inn i et slikt format anonymiseres slik at informasjonen ikke peker på en spesi-

fikk person eller kilde, og der det som sies er konfidensiell informasjon.21  

Selv om dette er retningslinjer som rapporten jeg undersøker ikke følger fullt ut el-

ler har tatt hensyn til, er det viktig at jeg er bevisst rundt dette i min egen referanse til de 

chaupadi-berørte personenes beretninger om opplevelsene av menstruasjonstradisjonen. 

Hovedmaterialet studien bygger på ble innhentet gjennom intervjuer, fokusgruppedisku-

sjoner og spørreundersøkelser av 88 unge kvinner som alle har hatt sin første menstrua-

sjon de siste 5 årene.22 Fokusgruppediskusjonene ble utført i bolker der også lærere, 

foreldre og menn i lokalmiljøene deltok, men slik jeg forstår tabelloversikten, separat 

fra gruppemøtene utført med kvinnene. Dette er i tilfelle et viktig poeng, da disse perso-

nenes holdninger kan påvirke resultatet, styringen av samtalen og virke intimiderende 

da de representerer autoriteter i kvinnenes liv, som til sist kan medføre et annet utfall 

enn det ville gjort uten påvirkning fra disse personene. Da selve problematikken jeg 

undersøker inneholder perspektiv vedrørende patriarkalske maktstrukturer, kan denne 

dynamikken gjenspeiles i et slikt samtalerom.  

                                                                                                                                          
 
21 Dahlin-Ivanhoff, Synneve, ”Fokusgruppsdiskussioner” i Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i 
kvalitativa metoder, 2., uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 91-92.  
22Action Works Nepal, 2012, s. 5 



 

 9 

2 Teori og metode 

2.1 Teori 

Jeg vil undersøke chaupadi-tradisjonen gjennom et feministisk, genusorientert og patri-

arkalsk religiøst maktstrukturerende perspektiv presentert av Jeanette Sky, i samtale 

med  Nicki Dunnavant og Tomi-Ann Roberts feministiske, psykologiske og sosiologis-

ke teoriperspektiv rundt menstruasjon. Jeg vil her løfte frem visse sentrale analytiske 

begreper og tematikker fra begge teoriene som jeg kommer til å ta med meg inn i arbei-

det og benytte i undersøkelsen av primærmaterialet.  

Sky med boken Genus och Religion23 utgjør mitt teoretiske utgangspunkt i kombi-

nasjon med Dunnavant og Roberts artikkel og studie fra 2013.24 Sky er en norsk religi-

onshistoriker med fokus på genusperspektiv og kvinnens rolle og posisjonering i de 

store verdensreligionene. Sky mener at de menneskelige konstruksjonene i religionens 

historiske forløp kan spores til kjønn og makt, og at genus er en av hovedelementene i 

de samfunnsmessige og religiøse konstruksjonene.25 Jeg ønsker å komplimentere Sky 

med Dunnavant og Roberts da deres forskning konkret behandler menstruasjonstabuet, 

blant annet i en hinduistisk sammenheng, mens Sky teoretiserer overordnede religiøse 

konstruksjoner. Dette utgjør til sammen en teoretisk innfallsvinkel som kan innringe 

flere nyanser enn respektive teoretiker gjør på egenhånd. Jeg kommer til å trekke ut 

visse analytiske begreper fra Sky og Dunnavant og Roberts og benytte dem som teore-

tiske verktøy inn i min egen analyse.   

Sky anser at religionshistorikere i  for liten utstrekning inkluderer et genusorientert 

og interseksjonelt perspektiv i sin forskning, da det å være et religiøst menneske tar seg 

helt forskjellige uttrykk når det gjelder i egenskap av en mann og en kvinne. Hun mener 

at ”homo religiosus” formidles og skapes gjennom mannens narrativberetning. Religi-
                                                                                                                                          
 
23 Sky, Jeanette, Genus och Religion, Natur & Kultur, Stockholm, 2009.  
24 Dunnavant, Nicki & Roberts, Tomi-Ann, ”Restriction and Renewal, Pollution and Power, Constraint 
and Community: The Paradoxes of Religious Women´s Experiences of Menstruation”, Sex Roles, vol. 68 
no. 1/2, 2013, s.121-131.  
25 Sky, 2009, s. 19.  
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onsvitenskapen har vært med på å opprettholde den patriarkalske maktstrukturen, ved å 

formidle et mannlig perspektiv fra en mannlig disiplin, formulert av menn fra det høyes-

te sjiktet av samfunnets elite. 26 

 
På samma sätt som den religiösa människan tillhör en klass, en etnisk och en so-

cial grupp, har personen också ett kön. Om vi skrapar lite på ytan av den så kalla-

de homo religiosus, den religiösa människan, visar detta sig som regel vara en 

man från de högre skikten i samhället.27 

 
Sky presiserer videre at hennes forskningsgrunn bygger på et helhetlig genusteoretisk 

perspektiv der hun vil undersøke både kvinnens og mannes rolle, og ikke innta en ren 

feministisk posisjon som hun mener tradisjonelt sett utelukker et nødvendig interseksjo-

nelt perspektiv og en ekskludering av mannen som resulterer i et for ensidig fokus28:  

 
Det är först när vi riktar blicken mot båda könen och mot det sociala samspelet 

mellan dem som kultur och religion föreskriver, som vi kan säga att vi till slut har 

fått ett genusperspektiv på religion. 29 

 

Sky presiserer samtidig vekten av betydning de tidlige bølgene av feminisme innen reli-

gionshistorisk vitenskap har hatt i forhold til å utfordre en rent mannsdominert diskurs 

og perspektivering.30 Jeg anser at Skys genusorienterte teoretiske innfallsvinkel er rele-

vant for mitt arbeid da det berører, belyser og kritiserer mekanismer og strukturer som 

er med på å opprettholde religiøse tradisjoner, i mitt tilfelle menstruasjonstradisjonen 

chaupadi. Gjennom å applisere Skys resonnementer i en hinduistisk religiøs sammen-

heng håper jeg å avdekke nyanser som er nødvendige for en helhetlig analyse av feno-

menets tilstedeværelse og forankring i de utøvende områdene av Nepal. Særlig er hen-

nes teoretiske innfallsvinkler vedrørende hinduismen i kapitelet ”Kast, kön och ordning: 

perspektiv på genus i hinduismen”31 nyttig for mitt arbeid da en stor del av problema-

tikken rundt menstruasjonstradisjonen berører kastesystem og sosial status. Sky hevder 

at når det gjelder hinduismen må de utestengte kvinnelige stemmene fra alle klasser i 
                                                                                                                                          
 
26 Sky, 2009, s. 22-23.  
27 Sky, 2009, s. 23.  
28 Sky, 2009, s. 39-42.  
29 Sky, 2009, s.42.  
30 Sky, 2009, s. 35-39.  
31 Sky, 2009, 167-204.  
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samfunnet bli hørt og inkludert for å få et tydeligere og mer nyansert bilde over tradi-

sjonene enn det den hegemoniske tradisjonen utestenger fra sin beretning.32  

  Sky har fått kritikk for å ha et altfor vestlig orientert religionssyn, der hun tar for 

seg kristendommen som et utgangspunkt i sin videre tilnærming til andre verdensreligi-

oner. Videre hevdes det at ved å direkte overføre samme problemstilling mellom de 

ulike religionene, avdekkes ikke de ulike strukturelle nyansene og aspektene som skiller 

seg ad – som resulterer i en generalisering og feilaktig sammenkopling mellom religio-

nene.33 Genus och Religion er utformet som en kompakt og relativt lettlest introduk-

sjonslærebok som rører ved overflaten av de største verdensreligionene i en problemati-

sering av et manglende genusperspektiv innen religionsvitenskapen. Dette innebærer at 

det ikke er rom eller fokus for en dyptgående forståelse av de ulike religionene, da det 

er identifiseringen av kvinnen og mannens tildelte roller som er på agendaen. Dette kan 

føre til en forenklet avlesning og forståelse av komplekse religiøse verdensforestillinger 

og konstruksjoner, noe jeg er bevisst på i min egen behandling av hinduismens genusre-

laterte narrativberetning. Skys teoretisering av hinduismen er ikke så omfattende34, men 

jeg appliserer hennes overordnede feministiske perspektivinngang vedrørende patriar-

kalske maktstrukturer og kvinnens religiøse posisjon i relasjon til min egen undersøkel-

se av menstruasjonstradisjonen i Nepal. Jeg har derfor benyttet flere religionshistoriske 

forskere i dette arbeidet som er innriktet på hinduismen som komplimenterende bak-

grunnsinformasjon for å kunne kontekstualisere Skys perspektiver.  

 Som en kontrast og motsats til Skys abstrakte teoriperspektiv vil jeg benytte et 

mer konkret studiebasert teoriperspektiv presentert av Dunnavant og Roberts. De er to 

amerikanske psykologiske og sosiologiske forskere som  diskuterer et ambivalent for-

holdningssett når det gjelder normer og holdninger rundt kvinnens rolle i et religiøst 

perspektiv rundt menstruasjon. De skaper et teoretisk rammeverk som bygger på en 

studie av kvinnens egne opplevelser rundt religiøse menstruasjonsrestriksjoner. Forfat-

terne hevder at kvinnens kropp og hennes kapasitet og prosess rundt reprodusering både 

er noe hun blir opphøyet for og noe hun blir demonisert for; på den ene siden skissert 

som den ”hellige moderen” som skal bære frem nytt liv til jorden, samtidig som hennes 

                                                                                                                                          
 
32Sky, 2009, s. 168.  
33 Nyman, Anna, ”Gud i sängen”, Tidningen Kulturen, 09.03.2009.  
34 Sky, 2009, 167-193.  
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blødninger skisseres som ”urent” og ”farlig”.35 Dette er holdninger som ifølge forfatter-

ne er tydelige innen jødedommen, hinduismen og islam. Innen disse tre store verdensre-

ligionene er menstruasjon et ladet emne, som det på ulike måter legges restriksjoner, 

leveregler og forbud om, som religiøse kvinnelige tilhengere må følge for en korrekt 

livsstil. Forfatterne problematiserer hvordan disse restriksjonene og normene påvirker 

kvinners egne opplevelser av å ha menstruasjon, og sammenligner deres beretninger 

med undersøkelser gjort blant sekulerte kvinner og deres forholdningssett og beskrivel-

ser av menstruasjon. Resultatet av deres arbeid utfordrer et forenklet bilde av vestlige 

sekulærte kvinner som mer frigjort når det gjelder menstruasjon, da det innen konteks-

ten av religiøse restriksjoner paradoksalt nok oppstår en form for makt, samhold og in-

tegritetshevdende blant kvinnene – som får et sterkt fellesskap sammen i den pålagte 

isolasjonene fra mennene.36 Dunnavant og Roberts mener det eksisterer en form for 

paradoksal og ironisk effekt av menstruasjonsforbudets leveregler som styrker kvinnens 

fellesskapsfølelse med hverandre:  

 

Religious menstrual rituals that prohibit certain behaviors during menses, and 

prescribe participation in other behaviors, essentially shine a light on women´s pe-

riods and often require obvious separation from men. In doing so, rituals are ca-

pable of reinforcing and propagating negative attitudes towards women and 

menstruation certainly, but also, ironically, of perhaps enabling women themselves 

to acknowledge and experience their and other women´s menstruating bodies in a 

more open and even communal way. 37 

 

Denne innfallsvinkelen til problemstillingen rundt menstruasjonstradisjonens stigmati-

sering og måten å behandle isoleringen fra menn på, utfordrer utgangspunktet for min 

egen undersøkelse av chaupadi, der forfatterene identifiserer ”positive” konnotasjoner i 

tilnærmingen til menstruasjonsoppleveleser i religiøse sammenhenger. Dette kan være 

med på å avdekke kontraster og nyanser av kvinnenes egne opplevelser av menstrua-

sjonsbehandlingen i min undersøkelse av tradisjonens betydning og rolle i de berørte 

kvinnenes liv. Jeg tester gjennom deres teori en menstruasjonstese som kontrasterer 

Skys perspektiver, som jeg appliserer i kontekst av chaupadi-tradisjonen.  
                                                                                                                                          
 
35 Dunnavant & Roberts, 2013, s.121-131.  
36 Dunnavant & Roberts, 2013, s.121-131.  
37 Dunnavant & Roberts, 2013, s. 122.  
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2.2 Metode 

Jeg vil benytte en kvalitativ inneholdsanalyse som metodisk verktøy for dette arbeidet. 

Inneholdsanalysens funksjon i mitt arbeid handler om å bryte opp materialet i mindre 

deler, dekonstruere tekstens innhold og undersøke tematikken bak tekstens formidling. 

Mariette Bengtson forklarer inneholdsanalysens metode som en 4-stegs prosess bestå-

ende av de-kontekstualisering, re-kontekstualisering, kategorisering og til sist den sam-

lende analyserende skriveprosessen av det sammensatte tekstutvalget en sitter igjen 

med.38 Dette er en relevant fremgangsmåte for mitt arbeid, da det er et stort univers 

rundt tematikken menstruasjonstabu som må sorteres og settes i ulike kontekstuelle 

sammenhenger for å kunne bli tilgjengelig for en meningsbærende analysebehandling 

av emnet i stort.   

Denne metoden gjør at jeg kan systematisk og tematisk beskrive og sortere innhol-

det i teksten, og behandle aspekter som kommer til syne i samtale med mitt teoretiske 

perspektiv. Kristina Boréus og Göran Bergström beskriver inneholdsanalysens styrke i å 

skape overblikk over et større materiale, og kunne gi et grundig fundament for sammen-

likning og analyse.39 Bengtsson understreker at en kvalitativt undersøkelsesprosess all-

tid vil medføre en viss grad av fortolkning fra undersøkeren selv40, noe jeg har vært be-

visst om i utvalgsprosessen av materiale til dette arbeidet. Likevel anser jeg denne me-

toden nyttig for å belyse og trekke frem en underliggende problematikk og aspekter som 

kommuniserer med hverandre innen universet av menstruasjonstabuets uttrykksformer.  

Jeg benytter en kvalitativ innfallsvinkel til inneholdsanalysen for å kunne klassifi-

sere store mengder tekst, og dele dem inn i underrubrikker for å skape oversikt i det 

meningsbærende innholdet som ligger bak innholdet fremfor å gjennomføre en kvanti-

taiv undersøkelse som blir for mekanisk for hensikten med min undersøkelse. Hsiu-

Fang Hsieh og Sarah E. Shannon hevder at den kvalitative fremgangsmåte avdekker og 

fokuserer på karakteristikken av kommunikasjonen som foregår i relasjon og samspill 

                                                                                                                                          
 
38 Bengtsson, Mariette, ”How to plan and perform a qualitative study using content analysis”, Nursing-
Plus Open, vol. 2, 2016, s. 8-14.  
39 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens Mening och Makt: Metodbok i Samhällsve-
tenskaplig Text- och Diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 86-87.  
40 Bengtsson, 2016, s. 8  
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med den kontekstuelle dekonstruksjonen av selve tekstinnholdet.41 De viser til at inne-

holdsanalysen som metode gir forskeren stor fleksibilitet i tilpassning, utføring og ut-

forming av en analyse42, noe som er praktisk i mitt arbeid som tverrfaglig undersøker et 

urgammelt religiøst og kulturelt fenomen i en moderne kontekst.  

Tre prosesser er ifølge Jens Rennstam og David Wästerfors grunnleggende ar-

beidsmetoder i en kvalitativ inneholdsanalyse; å sortere – å redusere – å argumentere.43 

I mitt arbeid er sorteringsprossesen et omfattende og viktig fundament av arbeidet og 

forståelsen og innsnevringen, da jeg undersøker et universelt fenomen som i mitt søke-

lys opererer i en flere tusen år gammel religiøs tradisjon med et stort antall fortolknings 

og forklaringsmodeller. Reduseringen er derfor et viktig steg, hvor jeg er bevisst på at 

materialet som benyttes skal skape en god helhetsrepresentasjon av det sorterte materia-

let, og at det gjengis på en selektiv men rettferdig og korrekt måte.44 Argumenterings-

prosessen er viktig for å etablere en selvstendighet overfor ens eget forskningsarbeid og 

forholdningssett til tidligere forskning og teorianvending, og utgjør forskjellen fra å 

være en gjenfortellende tekst til en selvstendig analyse.45  

Den kvalitative analysemetoden tar i motsetningen til en kvantitativ metode ut-

gangspunkt i hvordan visse fenomen fungerer og i hvilke situasjoner de forekommer, 

fremfor å måle i hvor stor grad, hvor ofte og hvor lenge de forekommer.46 Fordelen med 

å benytte denne metoden for mitt arbeid er at det kan underlette systematiseringen av en 

bred problemstilling, bryte ned et komplekst fenomen ved å velge ut visse konsepter, 

fenomen og begreper og gjennom dette belyse relevante aspekter i behandlingen av  

chaupadi-tradisjonen og de nepalske kvinnenes opplevelse av den.  

En annen metode som kunne vært naturlig å benytte i undersøkelsen av menstrua-

sjonstabuet er en diskursanalyse, for å kunne diskutere aspekter av begrepenes me-

ningsbærende innebyrde, kraft og virkning i kontekst av chaupadi-tradisjonen. Den un-

dersøker konsepters universum, i visse varianter ved å se på begrepers forandrende in-

nebyrde over tid og rom; det handler om språk og mønster.47 Jeg har valgt å ikke gjen-

                                                                                                                                          
 
41 Hsieh, Hsiu-Fang, Shannon, Sarah E., ”Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, Qualitative 
Health Research, vol. 15 no. 9, 2005, s. 1277-1288.  
42 Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277-1288.  
43 Rennstam & Wästerfors, 2015, i Göran & Svensson, s.220.  
44 Rennstam & Wästerfors, 2015, i Göran & Svenssons. 228.  
45 Rennstam & Wästerfors, 2015, i Göran & Svensson, s.231-232.  
46 Göran & Svensson, 2015, s. 10-11.  
47Jørgensen,Marianne,Phillips,Louise, Discourse Analysis as Theory and Method, Sage, London,2002,s.9.  
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nomføre en slik metodologisk fremgangsmåte, selv om det eksisterer liknende karakter-

trekk til inneholdsanalysen som jeg benytter, også for å studere fenomenet og nå inn til 

narrativet og strukturene som ligger bak tabuet – men i mitt tilfelle vil det ikke bli gjort 

utelukkende fra et rent lingvistisk perspektiv. Utvalgsprinsippene og teorifokuset for 

dette arbeidet kommer fra Skys og Dunnavant og Roberts feministiske men ulike stil-

lingstakende innfallsvinkel i relasjon til religionens rolle og betydning for kvinnes posi-

sjon, som benyttes som en rød tematisk tråd gjennom analysen av primærmaterialet og 

problematiseringen av menstruasjonstabuet. 

 Jeg vil her gjenta de sentrale begrepene jeg har diskutert under teoriavsnittet som 

jeg tar med meg inn i analysen og som vil fungere som mine teoretiske verktøy og lede-

tråd gjennom analysen. Fra Skys teoriperspektiv henter jeg; den kjønnsbetingede religi-

øse opplevelsen, vekten av et interseksjonelt genusperspektiv,”homo religiosus”. Fra 

Dunnavant og Roberts teoriperspektiv henter jeg; religiøs ambivalens, kvinnelig solida-

ritet og samhold, myndiggjøring og kontroll.  
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3 Litteraturoversikt og tidligere 
forskning 

Menstruasjonstabuet som emne strekker seg over mange forskningsfelt. Det er derfor i 

et tverrfaglig perspektiv jeg har innhentet forskningsgrunnlaget for å undersøke min 

problemstilling. Fokuset for dette arbeidet ligger på menstruasjonstabuets uttrykk gjen-

nom religiøse forestillinger, mer spesifikt i kontekst av Nepal og en hinduistisk menst-

ruasjonstradisjon kalt chaupadi. Materialet jeg benytter i dette arbeidet strekker seg 

over en lang tidsperiode. Analysen av menstruasjonstradisjonen jeg undersøker bygger 

på rapporter og intervjuer utført i Nepal etter 2010, og de vitenskapelige artiklene som 

berører selve denne tradisjonen er forfattet i samme tidsperiode. Mitt mer tematisk 

overordnede forskningsmateriale er skrevet over en større tidsperiode, for å romme bre-

dere perspektiver og en problematisering over et tabu som har vært tilstede i ulike ut-

trykksformer gjennom tidene. På følgende sider har jeg inndelt forskningsfeltet i tone-

givende områder og undersøkelsestradisjoner for å systematisere menstruasjonsforsk-

ningens ulike innfallsvinkler og behandlingsområder.  

3.1.1 Religionshistorisk forskning  

 

Religionshistorikere har behandlet og problematisert kvinnens posisjon og mannens 

dominerende maktstrukturer i lange historiske forløp blant de store verdensreligionene, 

og det er dette en grunnleggende del av mitt forskningsfelt baserer seg på._ Katherine K. 

Young og Arvind Sharma er sentrale navn innen religionshistorisk forskning med vekt 

på genus og kvinnens rolle innen de dominerende verdensreligionene, og har medforfat-

tet en rekke bøker rundt tematikken kvinnens rolle i religiøse sammenhenger.48 Jeg vil i 

                                                                                                                                          
 
48 Sharma, Arvind & Young, Katherine K. (red.), Her voice, Her Faith: Women Speak on World Religi-
ons, Westview Press, Cambridge, MA, 2003; Sharma, Arvind, Sati: historical and phenomenological 
essays, 1. ed., Motilal Banarsidass, Delhi, 1988; Sharma, Arvind & Young, Katherine K. 
(red.), Fundamentalism and women in world religions, T & T Clark, New York, 2007.  
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mitt arbeid blant annet benytte verket Women in World Religions,49 der det undersøkes 

historiske linjer om kvinnens religiøse posisjon og plikt på tvers av de største verdensre-

ligionene. Her har Young tematisert dette i en hinduistisk sammenheng, som er i mitt 

søkelys for dette arbeidet. Young går her gjennom sentrale hinduistiske konsepter og 

trosgrunnlag gjennom tre historiske epoker; der mitt fokus vil ligge på det Young kate-

goriserer som den moderne epoken - fra 1800-tallet og fremover.50 Jeg vil benytte disse 

undersøkelsene for å danne en forståelse av ideologiens byggeklosser og mekanismer i 

forhold til menstruasjonstradisjonens forankring og fortsettende utøvende i dagens  

Nepal. Videre har Young og Sharma behandlet andre nyanser av kvinnelig integritet og 

formyndiggjøring i en hinduistisk kontekst som belyses gjennom Vasudha Narayananas 

kapittel i deres antologi fra 1999.51 Narayanana problematiserer her vestens myntning 

av begrepet “feminisme” i relasjon til hinduismen og mener det kan spores til hinduis-

mens kvinnelige gestalter og må inkorporeres en annen form for tilnærming når det 

gjelder genus og kjønnsroller innen hinduismen. Narayananas perspektiv skildrer og 

kritiserer nyanser som er viktige å belyse i en helhetlig analyse av et emne som ofte 

skildres gjennom en vestlig akademisk diskurs.  

 

3.1.2  Antropologisk forskning  

 

Tidligere forskere innen sosialantropologiske studier har behandlet menstruasjon utifra 

seksualitet og rituelle tradisjoner, menneskers oppførselsmønster blant folkegrupper i 

isolerte samfunn gjennom feltstudier fra tidlig 1900-tallet. Et eksempel på dette er Mar-

garet Mead og hennes studier fra 1928, der hun har gjort feltarbeid blant en befolk-

ningsgruppe på Stillehavsøygruppen Samoa, med fokus på den kvinnelige delen av be-

folkningen.52 Her observerte Mead en annerledes fremtoning når det gjelder menstrua-

sjon enn den som er etablert i vesten, og argumenterte for at kvinnene her ikke opplevde 

                                                                                                                                          
 
49 Sharma, Arvind (red.), Women in World Religions, State Univ. of New York Press, Albany, 1987. 
50 Young, i Sharma (red.), 1987, s. 92-103.  
51 ”Brimming with Bhakti, Embodiments of Shakti: Devotees, Deities, Performers, Reformers, and Other 
Women of Power in the Hindu Tradition”.Sharma, Arvind & Young, Katherine K. (red.), Feminism and 
World Religions, State Univ. of New York Press, Albany, N.Y., 1999. 
52 Mead, Margaret, Coming of Age in Samoa, A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civi-
lisation, William Morrow and Co., New York, 1928.  
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smerter eller ubehageligheter i forbindelse med sin menstruasjon.53 Dette er studier som 

har blitt kritisert for sitt postkolonialistiske og vestlige normdannende perspektiv med 

inn i studien av folkegrupper som blir til en viss grad omtalt i termer av primitive og 

eksotifiserende termer.  

 En annen tonegivende del når det gjelder antropologisk forskning rundt menstrua-

sjonstabuet handler om forbindelsen til mystikk og magi, og menstruasjonens kraft i 

ulike kulturer. Her er Thomas Buckley og Alma Gottliebs antologi54 sentral, som blant 

annet utfordrer ideen om en universell feminin underkastelse og diskriminering av 

kvinnen i forhold til hennes menstruasjon, og utforsker ulike former for tradisjoner og 

praktikker rundt menstruasjon i ulike samfunn over hele verden. Videre utforsker de 

tabubegrepet i et antropologisk perspektiv og viser til samfunn der tabuet fungerer på 

andre vilkår enn det som typisk reflekteres i vestlige samfunn, samfunn og grupper der 

kvinnen sitter på autonomien og den sosiale kontrollen i gruppen da menstruasjon for-

bindes til positive opphøyde egenskaper og krefter. 55 Dette er et omfattende forsk-

ningsområde når det gjelder menstruasjonens betydning, men i min analyse er det snare-

re praktiske effekter av menstruasjonstabuets hinduistiske forgreninger i Nepal som er i 

søkelyset fremfor mystiske aspekter og rituelle symbolske fortolkninger.  

3.1.3 Sosiologisk forskning 

Janice Delaney, Mary Jane Lupton og Emily Toth har tematisk tatt for seg menstrua-

sjonstabuets forekomst og faser, og  plasserer kvinnen i dette bildet i relasjon til mannen 

og poulærkulturens formidling av menstruasjon gjennom deres bok fra 1976.56 Forfat-

terne undersøker tabuet og myter rundt menstruasjon gjennom kulturelle og religiøse 

forestillinger, og problematiserer det dominerende datidens amerikanske normbildet når 

det gjelder seksualitet, kvinnekroppen og kjønnsroller. Selv om denne boken er fra 1976 

og visse kontekstuelle detaljer er utdaterte, er tematikken dagsaktuell og relevant for 

mitt arbeid.  

                                                                                                                                          
 
53 Buckley, Thomas & Gottlieb, Alma (red.), Blood Magic: The Anthropology of Menstruation, Universi-
ty of California Press, Berkley, 1988, s. 44.  
54 Buckley, & Gottlieb, 1988.  
55 Buckley & Gottlieb, 1988, s. 6-24.  
56 Delaney, Janice, Lupton, Mary Jane, Toth, Emily, The Curse: A Cultural History of Menstruation, 1. 
ed., Dutton, New York, 1976.  
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Når det gjelder teser som utfordrer de stigmatiserte aspektene rundt behandlingen 

av kvinnens menstruasjon har den amerikanske sosiologen Laura Fingerson en annen 

innfallsvinkel til emnet. Hun hevder gjennom sin bok57 og sitt feltarbeid av amerikanske 

ungdommer i alderen 13-19 år, at det kan identifiseres en form for økende integritets-

hevdende og maktidentifikasjon blant unge kvinner i USA som er påvirket av en relativt 

ny kulturell bevissthet og motkultur når det gjelder det rådende menstruasjonstabuet i 

samfunnet. Fingerson hevder dette er en konsekvens av en tredjegenerasjons feministisk 

bølge som sveiper inn og dominerer i alt større utstrekning blant unge mennesker i 

USA, som på dette tidspunktet ble skrevet i 2006.58 Men her er det viktig å presisere at 

studien er basert på en kvalitativ undersøkelse av 26 jenter og 11 gutter, alle fra samme 

område i USA. Det å trekke linjer fra denne studien til å bekrefte en større samfunns-

tendens kan diskuteres, her er det nødvendig med flere studier og større grad av et inter-

seksjonelt perspektiv for å kunne kartlegge og kalle  dette en tendens. Denne studien 

ligger utenfor mitt direkte søkelys for dette arbeidet, men den peker likevel på vestlige 

tendenser rundt diskursen om menstruasjon.  

 Elizabeth Arveda Kissling har problematisert hvordan menstruasjonstabuet kapita-

liseres og benyttes av en amerikansk industri til å tjene store mengder penger ved å ut-

nytte normative negative holdninger rundt menstruasjon og menstruasjonsbeskyttelse. 

Kissling behandler også menstruasjonens fremstilling gjennom populærkulturelle me-

dieformidlinger.59 Denne tematikken blir delvis tatt opp gjennom mitt eget forsknings-

arbeid, der den normative fremstillingen og formidlingen av menstruasjon er en under-

liggende faktor i undertrykkelsen av kvinner; men i motsetning til Kissling vil jeg be-

handle dette utifra normative religiøse forestillinger fremfor å fokusere på populærkul-

turelle formidlingskanaler.  

 Manju Kaundal og Bhopesh Thakur60 behandler menstruasjonstabuet utifra et kul-

turelt fenomen og i en religiøs sammenheng, og plasserer problematikken i et lengre 

historisk forløp for å diskutere holdninger og tabuets uttrykksform i et større globalt 

                                                                                                                                          
 
57 Fingerson, Laura, Girls in Power: Gender, Body and Menstruation in Adolescence, State University of 
New York Press, Albany, 2006.  
58 Chrisler, Joan C.,”Empowerment or Embarassament? Two Views of Menstruation” Sex Roles, vol. 58, 
no. 3, s. 287-289.  
59 Kissling, Elizabeth Arveda, Capitalizing on the curse: the business of menstruation, Lynne Rienner 
Publishers, Boulder, Colo., 2006.  
60 Kaundal, Manju & Thakur, Bhopesh, ”A Dialogue on Menstrual Taboo”, Indian Journal of Community 
Health, vol. 26, no. 2, 2014, s. 192-195.  
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perspektiv innen de dominerende verdensreligionene. Forfatterne diskturer innebyrden 

av og hvordan tabubegrepet kan defineres, og sammenligner ulike religiøse forestilling-

er rundt menstruasjon. De hevder at trosgrunnlaget og forholdingssettet rundt menstrua-

sjon kommer til uttrykk nærmest på samme vis innen de største verdensreligionene, men 

med ulike nivåer av tabuets omfang, som reflekteres gjennom graden av restriksjoner og 

leveregler. Den gjennomgående menstruasjonspraktikken handler om isolasjon, eksklu-

dering fra religiøse rom, og avståing fra samleie.61 

 Judith Butler er til sist et sentralt navn innen genusforskning og kvinnestudier, 

som_ behandler kategoriseringer av kvinnen, og feminine og maskuline identitetsmarkø-

rer som kulturelle konstruksjoner fremfor et biologisk utgangspunkt.62 Dette er nødven-

dige innfallsvinkler i identifiseringen av konstruksjonene som opprettholder menstrua-

sjonstabuets forekomst.  

  

3.1.4 Psykoanalytisk forskning  

 

Lupton, som tidligere nevnt behandlet menstruasjonstabu i samarbeid med Delaney og 

Toth i 1976, skrev 17 år senere en bok som behandler menstruasjon i relasjon til psyko-

analytiske tradisjoner.63 Lupton tar her mer konkret for seg psykoanalytiske forkla-

ringsmodeller og teser gjennom tidene for emnet menstruasjon.  Sigmund Freud er en 

sentral gestalt, som Butler også henviser til i sin forskning, som gjennom psykoanaly-

tiske termer beskriver genus og en frykt for femininitet i lys av hans tese om odi-

puskomlekset og den maskuline identiteten.64 Freud, og fremfor alt hans læresvenn 

Claude Dagmar Daly, har dessuten behandlet menstruasjon utifra psykoanalytiske as-

pekter og diskuterer et ”menstruasjonskompleks” i termer av kvinnelig kastrasjon gjen-

nom hennes ”pålagte” menstruasjonssyklus.65 Dalys fokus var rettet mot morsfiguren 

fremfor Freuds fokus på farsfiguren, og knyttet ”menstruasjonskomplekset” og hinduis-

                                                                                                                                          
 
61 Kaundal & Thakur, 2014, s.192-195.  
62 Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 2006.  
63 Lupton, Mary Jane, Menstruation and Psychoanalysis, University of Ilinois Press, Urbana, 1993.  
64 Butler, 2006, s. 78-82.  
65 Daly, Clare, ”Menstruation: the ultimate taboo?” THE LETTER Irish Journal for Lacanian  
Psychoanalysis, vol. 12, 1998, s. 87-93.  
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tisk mytologi sammen. Daly brukte den hinduistiske gudinnen Kali som et blodig sym-

bol for menstruasjon, og tilegnet morsfiguren ”farlige” kvaliteter og innflytelser på sitt 

barn gjennom menstruasjonens emosjonelle kvaliteter i termer av aggressivitet og pri-

male instinkt.66 Videre hevder Daly at menstruasjonstabuet er knyttet til det såkalte in-

cesttabuet, at den blødende morsfiguren og barnets bevissthet rundt morens menstrua-

sjon opprettholder mannens frykt for menstruasjonsblod.67 

På samme fagområde hevder psykoanalytikeren og antropologen Bruno Bettelheim 

at ritualer som omskjæring av det mannlige kjønnsorgan er en form for etterlikning av 

kvinnens menstruasjon i et uttrykk av ”misunnelse” av kvinnens reproduktive egenska-

per. Bettelheim gjorde feltarbeid blant folkegrupper i Australia, og trekker linjer mellom 

en blødende penis og menstruasjon, og hevder det symbolsk dreier seg om et dypt un-

dertrykt begjær.68  

 
For example, certain rituals of circumcision emphasize that by shedding genital 

blood the boy will assume the powers of menstruation and childbearing possessed 

by the mythical women of the Creation stories.69 

  

3.1.5 Helse og sykdomsrelatert menstruasjonsforskning  

 

Menstruasjonstabuet er et universelt fenomen og kommer til uttrykk i ulike varianter 

over hele verden. Det finnes mye forskning på menstruasjonstabu i en indisk kontekst, 

der tabuet og en mangel på åpenhet rundt menstruasjon medfører dårlig tilgang til hygi-

eniske artikler og en diskriminering av den menstruerende kvinnen.70 Blant annet be-

                                                                                                                                          
 
66 Lupton, 1993, s. 110-114.  
67 Daly, 1998, s. 87-93.   
68 Lupton, 1993, s. 150-151.  
69 Delaney, Lupton, & Toth, 1976, s. 207.  
70 Annie, John P. et al., ”Knowledge Regarding Menstrual Hygiene among Adolescent Girls in Selected 
Schools in Bangalore”, International Journal of Nursing Education, vol. 8, no. 4, 2016, s.187-192; 
Hulland, Kristyna R.S. et al., ”Sanitation, Stress, and Life Stage: A Systematic Data Collection Study 
among Women in Odisha, India”, PLOS ONE, vol. 10, no. 11, 2015, s. 1-17: Shah, Shobha P. et al.,  
”Improving quality of life with new menstrual hygiene practices among adolescent tribal girls in rural 
Gujarat, India”, Reproductive Health Matters, vol. 21, no. 41, 2013, s. 205-213; Arumugam, Balaji et al., 
”Menstrual hygiene practices: Is it practically impractical?”, International Journal of Medicine and Pub-
lic Health, vol. 4, no. 4, 2014, s. 472-476; Garg, Suneela, Sharma, Nandini & Sahay, Ragini, ”Feature on 
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handles denne tematikken av Anant Kumar og Kamiya Srivastava, som har utført en 

studie blant kvinner i Ranchi i østlige deler av India der de undersøker hvordan kvinne-

ne forholder seg til og behandler  sin første menstruasjon, i forhold til tradisjoner, nor-

mer, skikker og myter. Studien viser at de sosiokulturelle forskjellene som forekommer 

i forhold til behandlingen av menstruasjon, er avhengig av kvinnens oppvekst, familie 

og utdannelse71:   

 

The findings of the study unfold many practices and social restrictions associated 

with menstruation, myths and misconceptions, the adaptability of the adolescent 

girls toward it, their reaction, reaction of the family, realization of the importance 

of menstruation, and the changes that come in their life after menarche. The find-

ings show that socioeconomic status of the family and education of parents and 

girls influences and effect the menstrual practice among adolescent girls.72 

 

Sosioøkonomiske forhold og muligheten til utdannelse er faktorer som også må inklude-

res i min egen analyse av menstruasjonstradisjonen i kontekst av distriktene i Nepal jeg 

undersøker. Aspektene Kumar og Srivastava diskuterer er også en gjeldene problema-

tikk i østlige deler av Afrika, der tabuet mange steder er sterkt forankret i samfunnet og 

medfører mangel på informasjon rundt menstruasjon og tilgang til hygieniske artikler – 

noe som særlig går utover jenters skolegang. Denne tematikken behandles av Sarah Je-

witt og Harriet Ryely73 i kontekst av Kenya, og av Selamawit Tamiru et al.74 i kontekst 

av Etiopia, Uganda, Sør-Sudan, Tanzania og Zimbabwe.  

 Deler av forskningen rundt menstruasjonstabuets populærkulturelle fremstilling på 

dette feltet tar utgangspunkt i en vestlig retorikk og kontekst som vedrører hygieniske 

artikler og markedsføring i vesten, mens det i en nepalsk ortodoks-hinduistisk religiøs 

sammenheng oftest ikke eksisterer samme dørterskel for å diskutere et slikt ladet emne.  

                                                                                                                                          
 
the theme: Socio-cultural aspects of menstruation in an urban slum in Delhi, India”, Reproductive Health 
Matters, vol. 9, no. 17, 2001, s. 16-25.  
71 Kumar, Anant & Srivastava, Kamiya, ”Cultural and Social Practises Regarding Menstruation among 
Adolescent Girls”, Social Work in Public Health, vol. 26, no. 6, 2011, s. 594-604.   
72 Kumar & Srivastava, 2011, s. 601.  
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3.1.6 Chaupadi-forskning  

 

Min undersøkelse vil fokusere på menstruasjonstabu i en nepalsk hinduistisk kontekst. 

Når det gjelder forskningsarbeid direkte knyttet til menstruasjonstradisjonen jeg vil un-

dersøke i dette arbeidet, behandles dette gjennom blant annet Mary Crawford, Lauren 

M. Menger og Michelle R. Kaufman,75 Pashupati Kunwar,76 og Chhabi Ranabhat et 

al.,77 som alle tar for seg menstruasjonstradisjonen i en moderne nepalsk kontekst.  

Ranabhat et al. behandler tradisjonen gjennom statistiske undersøkelser og kartlegger 

menstruasjonstradisjonens rekkevidde og utbredthet i distriktene Kailali og Bardiya i 

Nepal, blant kvinner i menstruerende alder i forhold til faren for komplikasjoner ved 

graviditet og liknende, som konsekvens av den hygieniske menstruasjonstilstanden 

kvinnene befinner seg i. Dette kan gi komplimenterende informasjon til min egen analy-

se rundt praktikken av chaupadi. Videre diskuterer forfatterne etiske dilemmaer og for-

slag på strategier og iverksettende tiltak som er nødvendige for å overkomme de sosio-

kulturelle barrierene som utsetter kvinnene for helsefare ved å følge chaupadi-

tradisjonen.78  

 Kunwars artikkel vedrører organisasjonen ”Sambikas Nepal” som arbeider med 

bevisstgjøring og avskaffing av chaupadi-tradisjonen og dets diskriminerende konse-

kvenser den medfører for menstruerende kvinner. 79 Organisasjonen operer i Achham 

distriktet i Nepal – samme område som feltrapporten jeg undersøker i dette arbeidet har 

innhentet informasjon fra.80 Ved siden av å informere om menstruasjonstradisjonens 

forekomst og innebyrde, kontekstualiserer Kunwar tradisjonen i relasjon til brudd på 

menneskerettigheter og i tilknytning til CEDAW.81 Identifisering av menstruasjonstra-

disjonens menneskerettslige brudd og ansvarskrevende er et viktig spor å følge opp i 

mitt eget forskningsarbeid rundt chaupadi.  
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 Ranabhat et al. hevder at menstruasjonstabuet i Nepal ikke skal knyttes til religiø-

se forklaringer, men til kulturelle tradisjoner og normer. De hevder at innen hinduismen 

eksisterer det en rekke ulike tolkninger av en mangefaseltert menstruasjonskultur, og at 

sosiokulturelle restriksjoner og tabuer svermer rundt samtalen om menstruasjon – som 

fører til komplikasjon og diskriminering av kvinnen og hvordan hun skal leve.82 

 Crawford, Menger og Kaufman peker på en nedtystet men tydelig manifestert 

stigmatisering av menstruerende kvinner i Nepal. Forskerne har intervjuet og samlet 

informasjon fra nepalske kvinners opplevelser av menstruasjon og stigmatisering, i en 

kontekst der det å uttrykke følelser rundt menstruasjon er en svært privat og hemmelig 

affære. Crawford, Menger og Kaufman hevder det så å si ikke eksisterer berettelser fra 

de nepalske kvinnene selv om hvordan de opplever menstruasjonstradisjoner som chau-

padi.83 Denne formen for nedtystet men sterkt forankret stigmatisering krenker en alle-

rede utsatt gruppe, i egenskap av å være kvinne i en religiøs sammenheng:  

 

Menstrual stigma can be differentiated from other sources of stigmatisation. With 

the exception of gender itself as a stigmatising identity for women, most stigma-

tising identities are applicable to a minority of the population. However, the stig-

matisied identity of the menstruation woman affects a majority of the population, 

including nearly all women for a large proportion of their lives.84 

 

Mitt eget arbeid har vekt på et religionshistorisk og sosiologisk forskningsperspektiv, og 

går ikke inn i psykoanalytisk eller helserelatert menstruasjonsforskning. Min egen 

forskningsluke finnes i området om å kartlegge kvinnenes egne opplevelser av menstru-

asjonstradisjonen. Ved å undersøke dette gjennom deres egne berettelser og teoretisere 

det gjennom Skys identifisering av genusorienterte religiøse maktstrukturer, kan meka-

nismer som opprettholder tradisjonen og tabuet avdekkes. Ved å teste og inkludere et 

kontraperspektiv fra Dunnavant og Roberts vedrørende menstruasjonsrestriksjoner som 

en kvinnesamlende og integritetshevdende praktikk, kan flere nyanser undersøkes og 

diskuteres i relasjon til denne tesen i kontekst av de nepalesiske kvinnenes egne opplev-

elser av menstruasjonstradisjonen. Videre kan  tradisjonen diskuteres i menneskerettsli-
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ge termer for å identifisere og spesifisere den formen for diskriminering kvinnene utset-

tes for og inngår i gjennom chaupadi-utøvendet.  

 Gjennom kartleggingen av forskningsområdet som behandler menstruasjonstabu 

ser jeg tendenser til en  overrepresentasjon av kvinnelige forskere. Dette kan være en 

indikator på emnets prioritet og integritet innen den mannlige akademiske diskursen, det 

kan diskuteres om det her også eksisterer et tabu rundt menstruasjon som forsknings-

emne. Det er interessant å notere at det er menn som tidlig behandler emnet innen psy-

koanalyse og dominerer diskursen rundt tematikken, til forskjell på senere forskning 

som gjennom mine egne undersøkelser virker i høy grad å domineres av kvinner.  

 I neste kapittel presenteres en kort bakgrunnsinformasjon vedrørende hinduismens 

behandling og relasjon til menstruasjon, for å få en kontekstuell forståelse og et innblikk 

i chaupadi-tradisjonens religiøse og symbolske byggesteiner.  
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4 Hinduismens relasjon til mens 

For å kunne diskutere aspekter av menstruasjonstradisjonen chaupadi er det nødvendig 

med en kort innføring til hinduismens tradisjonelle håndtering og holdning til menstrua-

sjon, gjennom å forstå visse religiøse konsepter og begreper vedrørende hinduismens 

verdensforståelse og gudommelige forholdningssett. Denne innføringen bygger på litte-

raturen jeg har presenter under tidligere forskning, men jeg vil her også benytte Wendy 

Doingers behandling av hinduismens relasjon til seksualitet og kroppslige vesker som 

blant annet blod,85 Knut A. Jacobsens grunnleggende innføring til hinduismen gjennom 

hans lærebok86, samt trekke inn Angelika Malinars omfattende gjennomgang av sentrale 

begreper som beskriver forestillinger og innebærelser rundt konsepter av renhet og 

urenhet innen hinduismen, fra oppslagsverket Brill´s encyclopedia of Hinduism.87  

Det er viktig å presisere at hinduismen (til likhet med de fleste religioner) består av 

en kompleks sammensetning av ulike forgreininger av tro og verdisystem, avhengig av 

hvilken kontekst religionen opererer i, og i forhold til hvilken religiøs tidsepoke og 

tekstgrunnlag den baserer seg på. Ordet hinduisme betegner med andre ord ikke en ho-

mogen religiøs tradisjon, men er en fellesbetegnelse på en familie av religiøse retninger 

med røtter flere tusen år tilbake i tiden.88 Hinduismen er en samlende betegnelse for 

store deler av det religiøse livet i Sør-Asia89, og består av en bred plattform der dens 

mytologi, filosofi, teologi og tekstgrunnlag tolkes og benyttes på ulike måter i ulike 

sammenhenger. I forhold til menstruasjonstradisjonen jeg undersøker og problematise-

ring av menstruasjonstabuet i lys av hinduismen i stort, må dette sees utifra den gjel-

dende praktikken og fortolkningen av menstruasjonens symbolikk blant befolkningen 

som utøver chaupadi i de berørte distriktene i Nepal. Derfor innebærer ikke dette at 

menstruasjonstabuet ser ut på samme måte i resten av Nepal, jeg undersøker et ekstremt 

                                                                                                                                          
 
85 Doniger, Wendy, Sexual metaphors and animal symbols in Indian mythology, 1. Indian ed., Motilal 
Banarsidass, Delhi, 1981, s. 17-59.  
86 Jacobsen, Knut A., Hinduismen: Historia, Tradition, Mångfald, Natur och kultur, Stockholm, 2004.  
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eksempel i et forsøk på å avdekke mekanismene i en slik foreteelse, som kan peke på 

elementer som vedrører tabuets forekomst på et universalt plan. Religiøse oppfattelser 

og kategoriseringer rundt konsepter av ”renhet” og ”urenhet” er en essensiell levetråd 

innen de fleste religioner,90 og er konsepter som også kan spores til menstruasjonstradi-

sjonen jeg undersøker i dette arbeidet.   

4.1.1 Blodets symbolske kvaliteter 

 
Blod i seg selv har ulik verdi, hensikt og innebyrde om kilden kommer fra en mann eller 

en kvinne i følge hinduistisk tankegang – og ulik innebyrde i relasjon til hvilke religiøse 

tekster en undersøker. Blodet er et av de viktigste elementene i både mannen og kvin-

nen, som selve essensen av ”den jordiske kroppen”.91 Mannen produserer blod når han 

dør; kvinnen produserer blod når hun skaper.92 Menstruasjonsblodet blir i denne til-

nærmingen kvinnens motsvar til mannens sædceller, der kvinnelig blod forenes med 

mannens sædceller og produserer et barn.93 I dette synet har både mannens og kvinnens 

blod viktige kvaliteter, og det er vanskelig å forstå hvordan chaupadi-tradisjonen byg-

ger på dette synet, da menstruasjonsblodet har en reproduserende og verdifull kvalitet. 

Samtidig hevder Doinger at i vedisk tradisjon rangeres mannens reproduserende kvalite-

ter høyere enn kvinnens ved at sædcellene ansees mer kraftfulle og verdifulle enn kvin-

nens blod fra livmoren, som forbilledliggjøres gjennom kvinnen som en ”åker” som 

mannens frø kan vokse i.94 På denne måten pasifiseres kvinnen, og det er mannen som 

er den aktive parten. Videre er visse blødninger mer verdiladet enn andre; kvinnelig 

blod som kan forekomme under hennes første samleie er ansett som svært farlig i følge 

Doinger: 

 

The ”purple and red stain” becomes a dagerous female spirit walking on feet, a 

witch who binds the husband and makes his body ugly and sinisterly pale: ”it 

burns, it bites, and it has claws, as dangerous as a poison is to eat.”95 
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Det eksisterer i dette en spenning mellom blodets betydning som livsskapende, moder-

lig og ”hellig”, samtidig som blodet hun produserer tilegnes urene og farlige kvaliteter 

tilknyttet til seksualitet og erotikk. Begrepene for menstruasjon i de vediske tekstene - 

rajas og puspa – som bygger på begrepene ”lidenskap” og ”blomst”96 - billedgjør denne 

kompleksiteten og dualiteten i verdiladningen knyttet til menstruasjonens symbolikk og 

betydning. Den religiøse polariteten mellom kategoriseringen av ”renhet” og ”urenhet” 

plasserer kvinnen som uren i forbindelse med sin menstruasjon og graviditet97, som 

også er periodene kvinnene som følger chaupadi-tradisjonen isoleres fra hjemmet.98 

Young peker på flere restriksjoner og retningslinjer vedrørende kvinnens posisjon hin-

duistiske tekster behandler, som går igjen i menstruasjonstradisjonens etterlevning i 

dag:  

 

There were statements in the Brahmanas that women were forbidden to go to the 

assembly, that they must take food after the husband, that they were powerless, 

that they had no inheritance, and that they spoke more humbly than even a bad 

man. 99 

 

I følge Malinar er disse begrepene og forestillingene også sammenkoblet til kastesyste-

met og en ide om at jo høyere en er plassert i det hiearkierske kastesystemet, jo ”renere” 

er en.100 Dette er også bestanddeler i kastesystemets sosiale hiearkierering i det nepalske 

samfunnet jeg ser på. Begrepet ”chhue” i ”chaupadi” betyr ”untouchable” – som også er 

knyttet til begrepet ”kasteløs”.101 Men det segregerende kastesystemet tilsier at personer 

som er plassert på bunnen av kastesystemet og tilhører gruppen dalits også er ”untouch-

able” i egenskap av sin sosiale plassering.102 For denne gruppen i samfunnet gjelder 

flere av restriksjonene som de chaupadi-utøvende kvinnene må overholde, som å ikke 

entre religiøse rom eller ta vann fra offentlige vannkraner som personer fra de høyere 

                                                                                                                                          
 
96 Doinger, 1981, s. 34.  
97 Young, i Sharma (red.), 1987, s. 65.  
98 United Nations, 2011, s. 2.  
99 Young, i Sharma (red.), 1987, s. 65.  
100 Malinar, 2012,   
101 Action Works Nepal, 2012, s. 11.  
102 Bakhadyo, Luxmi, ”Chaupadi: Another form of untouchability in Nepal, Asian Press Institute, 
11.05.2014.  
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kastene har tilgang til. Men chaupadi-tradisjonen og medfølgende leveregler under 

menstruasjonen forekommer blant kvinner på tvers av deres kastetilhørighet.103  

4.1.2 Menstruasjonstabuets røtter   

 

A taboo is a strong social prohibition or ban relating to any area of human activity 

or social custom that is sacred and forbidden, based on moral judgement and so-

metimes even religious belifs.104 

 

Slik beskriver Kaundal og Thakur tabubegrepets innebyrde i relasjon til menstruasjons-

tabuet, som operer på disse premissene og kategoriseres av forfatterne som et universelt 

sosialt tabu. De påpeker at menstruasjonsprosessen kan oppfattes som truende i mangel 

på biologisk forståelse av den returnerende blødningen, da den ikke forårsakes av en 

skade eller kommer fra et sår. Videre kan den fort tilegnes overnaturlige krefter ved at 

den følger månens syklus, opphører ved graviditet og forekommer kun blant kvinner.105 

 Selve tabubegrepet kan tolkes og bety svært ulike ting i relasjon til sin kontekst. 

Måten begrepet appliseres på og innebyrden den tildeles, er avhengig av dens fortolk-

ningsramme. Delaney, Lupton og Toth hevder at tabubegrepet er direkte knyttet til 

menstruasjon ved at ordet ”tabu” stammer fra det polynesiske ordet ”tupua” som de 

mener betyr menstruasjon.106 De mener at tabuets opphavelige funksjon er å beskytte 

mennesker fra farer – et sosiologisk virkemiddel som både skal beskytte farlige indivi-

der fra seg selv, men også beskytte samfunnet fra dem.107  Men ifølge Buckley og Gott-

lieb kan ”tupua” eller ”tapu” (tabu) romme en  betydning på polynesisk som verken har 

en postiv eller negativ ladning, men det er relatert til en gudommelig fremfor en verds-

lig sfære. Begrepet innebærer både konsepter av ”hellig” og ”forbudt” på samme tid 

uten å stå i motpol til hverandre, innen de ulike variantene av polynesiske språk som 

eksisterer.108 

                                                                                                                                          
 
103 Bakhadyo, Luxmi, ”Chaupadi: Another form of untouchability in Nepal, Asian Press Institute, 
11.05.2014.  
104 Kaundal & Thakur, 2014, s. 192.  
105 Kaundal, & Thakur, 2014, s. 192-195.  
106 Delaney, Lupton & Toth, 1976, s. 1.    
107 Delaney, Lupton & Toth, 1976, s. 5.  
108 Buckley & Gottlieb, 1988, s. 7-8.  
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 I følge Luptons feministiske perspektiv fungerer menstruasjonsblodet som en 

separerende og definerende sak for kvinner, der blodet har gjort dem til selve subjektet 

for tabuet. Lupton hevder at kvinnekroppen på denne måten kulturelt ekskluderes i 

forhold til den privilegerte mannekroppen, og at menstruasjonstabuet representerer og 

opererer i den skjulte og tildekte virkeligheten.109 

Forestillinger av menstruasjon som ”forurenset” (pollution), er ifølge Buckley og 

Gottlieb et kulturelt fenomen som definerer menstruerende kvinner som truende og far-

lig i forhold til den etablerte doktrinen, som påvirker oppfattelsen om at den menstrue-

rende kvinnen skal avstå fra religiøse handlinger og religiøse rom. I denne redselen 

oppstår tabuet knyttet til menstruasjon, som en mekanikk for å ha kontroll på den 

”ukontrollerbare” unntakstilstanden.110 Menstruasjonsblodet utgjør et unntak og en trus-

sel i forhold til andre former for blod og blødning som kommer som en tilfeldighet eller 

konsekvens av en skade eller liknende, blant annet fordi det kommer regelmessig og fra 

samme sted hver gang – fra kvinnens reproduksjonssystem. Blødningen oppfattes der-

med i mange sammenhenger som en abnormalitet, og kategoriseres som ”forurenset” 

for å opprettholde og reprodusere tabuet rundt menstruasjonen. Tabuet manifesteres på 

ulike måter gjennom religionens makt i samfunnet; som gjenspeiler holdninger, normer 

og tradisjoner vedrørende praksisen og diskursen rundt menstruasjonen.111 

I følge Kaundal og Thakur er det selve tabuet som omringer temaet om menstrua-

sjon som gjør dialogen rundt menstruasjonstradisjonen utfordrende, da den er forankret 

i overtro, mysterier og myter. Også i ikke-religiøse sammenhenger er tabuet universelt 

subtilt manifestert, gjennom at det er noe som plasseres i den private sfære og kvinner 

skal skjule fra omverden. Dette reflekteres blant annet gjennom reklame og markedsfø-

ring av menstruasjonsprodukter som lover å holde henne ”fresh”, ”velduftende” og 

”sikker” gjennom hennes menstruasjonsperiode.112 Dette er poenger Strömqvist også 

løfter frem gjennom sin bok.113 

Ideen, tabuet og de medfølgende restriksjonene rundt kvinnens status som ”uren” 

under hennes menstruasjon er elementer som kan medføre til at hun forblir i en under-

danig posisjonen i forhold til mannens, og kompliserer mulighetene for selvstendighet 

                                                                                                                                          
 
109 Lupton, 1993, s. 3-4.  
110 Buckley & Gottlieb, 1988, s. 25-26.  
111 Buckley & Gottlieb, 1988, s. 26-28.  
112 Kaundal & Thakur, 2014, s. 192-195.  
113 Strömqvist, 2014, s. 129-130.  
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og likestilling.114 Dette er en grunnleggende problematikk for kvinnene som utøver 

chaupadi-tradisjonen i rapportene jeg undersøker, og behandles videre i selve analysen 

under kapittel 5 i relasjon til, og belysning av, konsekvensene, diskrimineringen og 

stigmatiseringen menstruasjonstradisjonen og tabuet medfører for de utøvende kvinne-

ne.  
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5 Analyse og diskusjon 

I følgende avsnitt vil jeg behandle chaupadi-tradisjonen gjennom å applisere mine teo-

retiske analyseverktøy fra Sky og Dunnavant og Roberts teoriperspektiv i undersøkelsen 

av primærmaterialet. Deres respektive sentrale teoribegreper fungerer som en ledetråd 

gjennom analysen og til å behandle problemstillingene mine.  Jeg kommer til å analyse-

re begge rapportene fortløpende fremfor å behandle dem hver for seg, da materiale-

grunnlaget blir for tynt for en meningsbærende analyse ved en oppdeling av rapportene. 

Avsnittet avsluttes med en diskusjon og sammenfatning rundt problemstillingene og 

resultatet av analysen, og jeg kommer med forslag til videre arbeid og utvikling av un-

dersøkelsen og problematikken jeg har gjennomført.  

 

5.1 Den kjønnsbetingende religiøse opplevelsen  

 

Gjennom undersøkelsen av chaupadi-tradisjonen og primærmaterialets beretninger skis-

seres det opp en struktur som hviler på kvinnens oppofringspremiss, der kvinnen inn-

ordner seg etter et givet rollemønster i forhold til bemøtelse og håndtering av hennes 

menstruasjon.115 Hennes religiøse frihet, uttrykk og kontakt er fraværende under menst-

ruasjonsperioden, da hun skal avstå fra religiøse rom og hellige skrifter. I følge rappor-

ten fra Action Works oppgav 80% av respondentene at det ikke har lov til å besøke 

tempel, og 77% oppgav at de ikke kan gå inn i et bønnerom under sin menstruasjon.116 

Utover dette er bevegelsesfriheten svært begrenset, restriksjoner gjelder også tilgang til 

kjøkken og offentlige rom,117 da den menstruerende befinner seg i en unntakstilstand og 
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skal isoleres fra sin omverden. Dette er et resonnement jeg kommer tilbake til senere i 

analysens gang.   

       Kvinnens livsløp er beskrevet gjennom læren om livsstadiene i den brahmanske 

tradisjonen innen hinduismen, som formulerer et spesifikt livssystem bestående av plik-

ter og rettigheter for kvinnen som skiller seg fra mannens, kalt ”stridharma”. De tre 

livsstadiene består av rollen som jente, hustru og enke.118 Med andre ord defineres 

kvinnens rolle utifra mannens, og ekteskapet ansees som kvinnens viktigste livsstadium, 

særlig i ekteskap der kvinnen også er mor. Men en enke har svært lav status,119 noe som 

igjen antyder kvinnens ”verdi” beskrevet utifra relasjon til – og bedømt av – mannen. 

En slik patriarkal maktfordeling behandler også Sky i sin forskning i relasjon til hindu-

ismen, og hevder at de tidlige hinduistiske tekstene bekrefter at mannen er det overord-

nede styrende subjektet som har kontroll over kvinnen – først i rollen som barn under 

sin far, videre i rollen som gift kvinne under sin mann, og til sist som enke under sine 

sønner. Sky mener derfor at ”stridharma” systemet for kvinner formidler at hennes livs-

betydning og mål handler om å utfylle rollen som hustru – og at den hinduistiske brah-

manske tradisjonen impliserer at frigjørelse derfor ikke er mulig å oppnå for kvinner.120 

Som en del av denne rollen inngår forpliktelser knyttet til menstruasjonstradisjonens 

etterlevende, og et ansvar i å følge dets leveregler. Kvinnene fra rapportens undersøkel-

ser oppgav at disse restriksjonene er pålagt dem under press fra omgivelsene; fra foreld-

re, tradisjonelle helbredere, slektninger, naboer og besteforeldre.121 Det råder en oppfat-

ning om at den ”urene” menstruerende kvinnen ikke skal se på eller røre noe som er 

relatert til gudommelighetene og den religiøse sfæren, samt ”guds følgere” som blant 

annet gjelder eldre mennesker, små barn og tradisjonelle helbredere.122 

I følge Action Works rapporten var mennene som deltok i fokusgruppediskusjone-

ne utilpass og flaue for å snakke om chaupadi-tradisjonen, som de mente var en ”kvin-

nesak” som de ikke ville være en del av eller snakke om. Det kom frem at holdningene 

deres bygger på liknende fundament som kvinnene også uttrykker; at menstruasjonsblo-

det ansees som urent i seg selv, og da særlig overfor gudommeligheter og mennene 
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selv.123 Mennene som deltok mener at det eksisterer en klar logikk i å følge tradisjonen i 

termer av kvinnens ”renhet” og hennes ansvar overfor familien og resten av samfunnet, 

og forklarer at de holder seg langt borte fra noen som har menstruasjon – da de som 

menn har en symbolsk opphøyet status og skal holdes ”rene”.124  

 

Some male respondents added that they become irritated when they hear that their 

wives have period because they have to cook food, clean the utensils and kitchen 

during this period if they are living in a nuclear family. 

 

Disse holdingene og denne statusen gjenspeiler Skys problematisering rundt domine-

rende kjønnsrollemønster og et religiøst genusperspektiv. Hun hevder at mennesket all-

tid kommer til å skape seg en verdighet og virkelighet, uansett hvilken undertrykkende 

og diskriminerende system det befinner seg i.125 Dette er en overlevelsesstrategi og 

normaliseringsprosess som kan gjenkjennes blant de chaupadi-utøvende kvinnene i  

Nepal, der menstruasjonstradisjonen utøves hver måned og forventes å følges av ens 

omgivelse. Selv om to tredjedeler av kvinnene svarte gjennom spørreundersøkelsene at 

de opplever menstruasjonsisolasjonen som skremmende og ensom, at de er redd for 

slangebitt, vold og voldtekt,126 oppgir samtidig deltakerne i alle gruppediskusjonene at 

de ønsker at menstruasjonstradisjonen skal fortsette å utøves da religionen og kulturen 

deres foreskriver dette.127 Dette demonstrer hvor stor makt de religiøse og kulturelle 

tradisjonene har i disse kvinnenes liv, da normsettingen når helt inn til individets beve-

gelsesfrihet og privatliv. Det innebærer en større frykt for å bryte med tradisjonens på-

bud og trosse omgivelsenes press enn å følge vilkårene. Sky hevder at tradisjoner, rest-

riksjoner og påbud har sitt opphav i hinduistiske tekster og beretninger som i høy grad 

har blitt nedtegnet av menn tilhørende de høyeste brahmankastene, og at det er deres 

forestillingsverden om seg selv og kvinner som har blitt ført videre.128 Dette er et ek-

sempel på ”homo religiousus” – det religiøse mennesket og dets beretning kommer fra 

mannens perspektiv og trosopplevelsen er kjønnsbetinget i følge Sky.129 Denne forestil-
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lingsverden inkluderer i følge FN-rapporten en overbevisning om at kvinner kan forarge 

en gudommelighet og utsettes for fatale konsekvenser om hun ikke etterlever chaupadi:  

 

Some in the Far West still belivet hat a God or Goddess may be angered if the 

practice is violated, which could result in a shorter life, the death of a livestock or 

destruction of corps. It is belived by some that if a woman touches fruits, they 

will fall before they are ripe. If she fetches water, the well will dry up. 130 

 
I tillegg kan kvinnene forarge gudinnen for utdannelse - ”Sarswoti” -  ved å skrive eller 

ta på bøker i  menstruasjonsperioden sin.131 Gjennom Skys feministiske teoretiske pers-

pektiv illustrerer dette hvordan patriarkalske strukturer kontrollerer kvinnenes liv og 

selvstendighet, og skaper en ujevn makt og ansvarsfordeling mellom kjønnene. Når det 

gjelder kvinnenes tydelige forbud gjeldende seksuell omgang og intimitet under chau-

padi, eksisterer det en motsigende og kontroversiell diskriminering i form av seksuell 

vold en del av kvinnene utsettes for under menstruasjonsisolasjonen.132 Omfanget av 

forekomsten av dette er uvisst, da tilfellene ikke blir rapportert og forblir tildekt på 

grunn av tabuets og stigmatiseringens forankring rundt seksualitet og ”synd” i forbin-

delse med menstruasjon. På denne måten gjør tabuet den menstruerende kvinnen svært 

utsatt da man vet at hun er alene under chaupadi, og at hun ikke kan erkjenne at denne 

formen for vold har foregått. I følge Sky regnes i utgangspunktet seksualitet innen hin-

duismen som noe positivt - men kun om det kontrolleres og foregår innen aksepterte 

rammer. Ukontrollert seksualitet som bryter grensene for kaster, levestadier og renhets-

regler er ”syndige” og truer ens egen frelsning, samt samfunnet og familiens stabilitet. 
133 Ved å sette dette på spissen, kan dette være et symptom på den ujevne maktbalansen 

i å opprettholde tabuet rundt kvinnens seksualitet i tilknyting til religion og samtidig 

utøve seksuell vold overfor de chaupadi-utøvende kvinnene.   

Om vi ser på dette gjennom Dunnavant og Roberts perspektiv, kan det religiøse 

forbudet mot seksuelle aktiviteter under menstruasjonsperioden fungere som en ”red-

ning” for gifte kvinner som ikke ellers har mulighet til å nekte en seksuell relasjon med 

sin ektemann, uten skyldfølelse eller forpliktelse. De hevder det er en måte for de gifte 
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kvinnene å utøve kontroll og makt over deres egen seksualitet ved å ta en pause fra de-

res seksuelle relasjon til ektemannen. De mener derfor at det er en stor forskjell i opple-

velsen og konsekvensen av de seksuelle restriksjonene avhengig om det er en gift eller 

ugift religiøs kvinne som etterlever dem, da ugifte hinduistiske kvinner likevel ikke skal 

ha samleie utenfor ekteskapets rammer – og dermed vil heller ikke restriksjonene utgjø-

re en belastning.134  

Likevel viser rapporten som nevnt over at ufrivillig samleie forekommer under 

chaupadi-isolasjonen. I tilegg er kvinnene utsatt for farer som slangebitt, skorpioner og 

angrep fra andre dyr under isolasjonen, som fører til dødsfall på en årlig basis.135 De 

ugifte kvinnene som følger menstruasjonstradisjonen her forventes å giftes bort tidlig, 

så fort hun har fått sin første menstruasjon blir hun ansett som klar for ekteskap og bar-

nefødsel.136 Hun forventes å inngå i en familiestruktur som hustru og mor, og Sky hev-

der at i denne rammen for et hinduistisk ekteskap tildeles ektemannen en guddommelig 

rolle. Kvinnens makt blir kun akseptert, kulturelt og religiøst, gjennom ekteskapets 

”temming” av henne, og mannen får den sentrale og dominerende posisjonen. Her råder 

det en dominerende patriarkalsk maktfordeling der mannen har en form for opphøyet 

verdi, der status og egendom arves gjennom de mannlige slektsleddene.137 Dette er 

grunnleggende strukturer i chaupadi-tradisjonens dynamikk og etterlevende, der kvin-

nens frihet i forhold til sin menstruasjon er begrenset og oppskissert, og mannens sent-

rering er essensiell. En form for distansering innen familiedynamikken og en kjønnsba-

sert polarisering fremkommer etter kvinnens første menstruasjon i de chaupadi-

utøvende hjemmene:  

 

Since the menarche, they gradually minimize talking to and touching their daugh-

ters. They also restrict girls to remain late outside the home, talking with men 

members, going outside´s gatherings and night stay. 138 
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5.1.1 Religiøs ambivalens og kvinnelig solidaritet  

 

Dunnavant og Roberts hevder at restriksjonene rundt kvinnenes menstruasjon kan sees 

som en tilflukt og en mulighet for kvinnene til å ”omfavne” sin identitet som ”uren” og 

oppnå en form for kontroll gjennom dette, i termer av kvinnelig solidaritet og sam-

hold.139 Men i lys av kvinnenes beretninger fra Nepal råder det en misnøye over å måtte 

følge menstruasjonstradisjonen, og mer som en religiøs underkastelse og ansvarspåtag-

ning som medfølger ankomsten av hennes første menstruasjon:  

 

Almost all women said they cry during their menarche. They felt disempowered 

due to the behaviour and practice of others at this stage. They also felt embar-

rassed to talk/stand in front of any men members specially fathers, brothers, and 

teachers.140 

 

Dette belyser nivåer av tabuets uttrykk og en fremmedgjøring av kvinnen i det hun får 

sin menstruasjon, en fysisk gestaltning av kjønnsrollestrukturen. Den første menstrua-

sjonen betyr også at kvinnen kan bli hustru og få barn, noe Sky tar opp som kvinnens 

viktigste oppgave i en hinduistisk forestillingsverden. Kvinnens rolle som hustru og mor 

ansees som en nødvendig transformasjon og binding av ”shakti”-energien som alle 

kvinner besitter, som er nødvendig for skapelsen og beskyttelsen av nytt liv. Denne 

energien skal utspille seg og holdes under kontroll i ekteskapets rammer i møte med 

mannens passive energi ”purusha” – hvis ikke kan kraften bli destruktiv og kaotisk og 

vende seg mot samfunnet. 141 Denne formen for kontroll over kvinnen kommer tydelig 

frem gjennom chaupadi, der hennes reproduserende egenskaper skaper en særstilling og 

underdanighet opprettholdt gjennom forestillinger av gudommelige vrede.  

Dunnavant og Roberts lister gjennom sin studie opp retningslinjer vedrørende hin-

duisme og menstruasjon som skiller seg fra chaupadi-tradisjonens retningslinjer. De 

hevder at hinduistiske kvinner kan finne en form for ”pause” og stillhet i den pålagte 

isolasjonen under hennes menstruasjon, da hun ikke har lov til å arbeide.142 Men i følge 
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chaupadi-tradisjonen skal du arbeide, og som en følge av å ikke kunne delta i arbeidet i 

husholdet da kvinnen ansees uren og kan ikke komme i kontakt med mennesker eller 

dyr, er arbeidet som utføres ofte fysisk hardere.143 Skamfølelsen rundt menstruasjonen 

medfører direkte hygieniske konsekvenser ved at kvinnene, som ofte ikke har tilgang 

eller råd til menstruasjonsartikler, heller bruker et stykke tøy som menstruasjonsbe-

skyttelse. De kan ikke vaske dem under bruk da familien kan se dem, derfor blir de vas-

ket ”i skjul” om natten, og plassert på et mørkt sted som gjør det vanskelig å tørke tøy-

stykket mellom bruk.144 Dette i kombinasjon med restriksjoner på matvarer kvinnene 

har lov til å spise, inkludert visse grønnsaker og forbud mot å konsumere meieriproduk-

ter og komme i kontakt med vann, gjør dem utsatte for underernæring og dehydrering. 

Urinveisinfeksjon og betennelser er også en vanlig konsekvens av menstruasjonstradi-

sjonen på grunn av de dårlige hygieniske forholdene og mangel på vann.145  

 

During the Chhaupadi period, there is restriction to touch and use public taps. 

Thus the cleanliness is really undermined due to lack of access to adequate water. 

Further, due to economic condition and lack of knowledge, the girls and women 

use old pieces of clothes to hide the blood. 146 

 

Videre hevder Dunnavant og Roberts i sin tese at menstruerende kvinner i religiøse 

sammenhenger finner en form for tilhørighet og fellesskap i det å dele ekskluderingen 

menstruasjonen medfører – en form for kvinnelig solidaritet og samhold - at det å være 

isolert fra menn er noe de deler og i det bygger de en form for integritet og sterke bånd 

med hverandre.147 Men ifølge rapportene jeg har undersøkt deler ikke kvinnene som 

utfører chaupadi tradisjonen kontakt med hverandre overhodet, det dreier seg om en 

total isolasjon så lenge kvinnen har sin menstruasjon, der bostedet deres ofte er i fjøset 

med dyrene (chhaupadi goth), eller i en separat boenhet som en liten hytte i leire eller 

tre (chhuikulo).148 Kvinnene som er intervjuet her uttrykker følelser av skam og nedver-

dighet i relasjon til sin menstruasjon:  

 
                                                                                                                                          
 
143 United Nations, 2011, s. 2.  
144 Action Works, 2012, s. 9.  
145 Ranabhat, C. et al., 2015, s. 785-795.  
146 Action Works Nepal 2012, s. 14-15.  
147 Dunnavant & Roberts, 2013, s. 127.  
148 Action Works Nepal, 2012, s. 6.  
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As reported, they consider themselves impure and inferior in compersion to boys 

when the menstrual cycle starts. About two third of the girls reported that they 

feel loneliness and scared during menstrual period as they have to live and sleep 

alone inside the cowshed or a dark room inside the house. Respondents also said 

that they feel scared because of chances of snake bite, chanses of violence and 

rape and hesitation.149 

 

I følge rapporteringen fra Action Works, gjennomsyrer det normative presset til å følge 

og opprettholde menstruasjonstradisjonen blant kvinnene i de utøvende distriktene i 

Nepal alle nivå i lokalsamfunnet. Autoriteter og informasjonskilder som kvinnelige hel-

seansatte og lærere selv følger tradisjonen og oppfordrer andre til å gjøre det samme; 

som en plikt overfor ens kultur, ens guder og ens besteforeldre.150 Gjennom fokusgrup-

pediskusjonene og intervjuene blant både menn og kvinner kom det frem en overbevis-

ning om at det alltid befinner seg en gud i hjemmet som blir sint og straffer husholdet 

om de ikke etterlever tradisjoner som chaupadi. På spørsmål til de mannlige deltakerne 

vedrørende tradisjonens etterlevning kommer det frem en holdning og en klar ansvars-

fordeling der alle jenter og kvinner må følge menstruasjonstradisjonen for å oppnå fred 

og harmoni i hjemmet og i lokalsamfunnet. 151  

De menstruerende kvinnene i de aktuelle distriktene i Nepal er en sårbar og utsatt 

gruppe på mange nivåer i lys av menstruasjonstradisjonens mangefaselterte og diskri-

minerende leveregler, som feltrapporten fra FN understreker:  

 

The practice of chaupadi challenges the fundamental human rights in that it pro-

motes discrimination and increases vulnerability. The Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) proclaims the entitlement of everyone to enjoy equal 

dignity, rights and fundamental freedoms without any distinction of any kind, in-

cluding sex, religion, political or other opinion, national or social origin, birth or 

other status. 152 

 

 

 
                                                                                                                                          
 
149 Action Works Nepal, 2012, s. 6.  
150 Action Works Nepal, 2012, s. 12.  
151 Action Works Nepal, 2012, s. 12.  
152 United Nations, 2011, s. 3 
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Chaupadi utøves (i 2011) av ca. 95% av kvinnene som er bosatt i Accham, i et av de 

menstruasjonstradisjonsetterlevende distriktene i Vest-Nepal som primærmaterialet mitt 

behandler.153 I lys av menneskerettslige krenkelser utsettes disse nepalske kvinnene for 

flere former og grader av diskriminering og stigmatisering gjennom å plasseres i chau-

padi-isolasjon, både i forbindelse med deres menstruasjon og i forbindelse med fødsel. 

Ifølge FN-rapporten føder 89% av kvinnene i Nepal hjemme, og da blod også i forbin-

delse med fødsel ansees urent i følge chaupadi-tradisjonen, foregår fødselen ofte i 

chaupadi-hyttene.154 Dette bidrar til økte sjanser for barselsdød og komplikasjoner for 

mor og barn i form av utilstrekkelig medisinsk hjelp. Dette betyr at krenkelsene også 

rammer det nyfødte barnet, hvis mor skal isoleres i tiden etter fødselen, og bryter blant 

annet med artikkel 25 i UDHR.155 Chaupadi-utøvendet krenker basale menneskelige 

rettigheter som blant annet bevegelsesfrihet156, en tilstrekkelig bostandard og tilgang til 

mat og drikke157, og retten til skolegang158. Videre strider menstruasjonstradisjonen mot 

prinsippet i artikkel 18 som handler om ytrings- og religionsfrihet og retten til å forand-

re ens religiøse ståsted og praktikk, både i det private og i det offentlige rom.159  

        Det fremkommer fra primærmaterialet at det normative presset fra omgivelsene, 

slekten og lokalsamfunnet til å etterleve chaupadi-tradisjonen spiller en fundamental 

rolle og årsak til dets etterlevelse på tross av disse krenkelsene. Nepal har videre under-

skrevet og tar del av CEDAW160, hvor menstruasjonstradisjonens restriksjoner overfor 

kvinnene i form av kulturelle og religiøse tradisjoner går i mot disse bestemmelsene 

som skal identifisere og forebygge alle former for diskriminering kvinnene utsettes 

for.161  

 

 

                                                                                                                                          
 
153 Untied Nations, 2011, s. 1.  
154 United Nations, 2011, s. 2.  
155 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 217 A (III), 10 December 1948,  
article 25 (2).  
156 UDHR, 1948, article 13.  
157 UDHR, 1948, article 25 (1).  
158 UDHR, 1948, article 26.  
159 UDHR, 1948, article 18.  
160 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against  
Women, 18 December 1979, United Nations Treaty Series, vol. 1249, s. 13.  
161Action Works Nepal, 2012, s. 13.  
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5.2 Diskusjon 

Hensikten med dette arbeidet var å undersøke tabuer knyttet til menstruasjon og religiø-

se foreskrivelser, i forbindelse med en hinduistisk menstruasjonstradisjon som utøves i 

Nepal kalt chaupadi. Jeg har gjort dette gjennom å applisere Skys feministiske religi-

onshistoriske teoriperspektiv, i termer av patriarkalske maktstrukturer og en kjønnsbe-

tinget religiøs opplevelse, i samtale med Dunnavant og Roberts tese vedrørende menst-

ruasjon som en solidaritetsfremmende og integritetshevdende periode for kvinnelig 

samhold i menstruasjonsisolasjonen.  Jeg har testet disse teoriene ved å knytte dem til 

primærmaterialet mitt som består av to rapporter som behandler chaupadi gjennom in-

tervjuer og spørreundersøkelser fra de chaupadi-utøvende samfunnene i Nepal, for å 

identifisere narrativberetningen, holdninger og opplevelser både kvinnene og mennene 

som tar del av tradisjonen formidler. Jeg ønskte å undersøke med dette arbeidet hvilke 

kulturelle og religiøse forestillinger rundt chaupadi-tradisjonen i Vest-Nepal beretning-

ene og synspunktene fra menneskene i  de chaupadi-utøvende samfunnene gir uttrykk 

for. Videre ville jeg forstå hvordan denne menstruasjonstradisjonens forekomst og opp-

rettholdelse kan forklares med hjelp av Skys patriarkalske maktstrukturteori i samtale 

med Dunnavant og Roberts integritetsstyrkende tese rundt menstruasjonsisolerende 

kvinner, og hvilke krenkelser tradisjonen medfører i menneskerettslige termer.   

         Resultater fra dette arbeidet viser en gjennomsyret og gjennomgående form for 

ekskludering av den menstruerende kvinnen i de chaupadi-utøvende områdene i Nepal, 

fra samfunn, familie, hjem og integritetsnivå til den sakrale sfæren og deres religiøse 

relasjon. Tradisjonen bryter alle former for menneskelig verdighet, den påfører kvinne-

ne en skambeleggelse og abnormalitet rundt det å ha menstruasjon som i sin tur tydelig 

forsterker og reproduserer et allerede manifestert tabu rundt denne kroppslige syklus-

prosessen.  

         Gjennom kvinnenes egne beretninger i relasjon til chaupadi-tradisjonen jeg har 

behandlet i dette arbeidet anser jeg at det snarere dreier seg om en form for patriarkalsk 

underkastelse som Skys tese fremhever enn å være en integritetsstyrkende opplevelse 

som Dunnavant og Roberts tese hevder gjennom sin forskning. Ved å applisere deres 

tese på chaupadi-tradisjonen oppstår det en problematikk rundt kvinnenes frivillighet 

vedrørende menstruasjonsisolasjonen som forskerne ikke tar høyde for, der de hevder at 

selv om visse kvinner opplever restriksjonene som ”tyngende”, fungerer isolasjonen 
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som et sted for hvile, privatliv og stillhet.162 I følge mine egne undersøkelser blir dette 

en klar forenkling av en svært ubehagelig, nedverdigende og farlig form for eksklude-

ring og isolasjon, der som forklart i analysen kvinnene er utsatt for farer som seksuell 

vold, dyreangrep og underernæring. Videre er en signifikant faktor at Dunnavant og 

Roberts studie er utført blant religiøse og ikke-religiøse samfunn i USA163, noe som 

innebærer andre forutsetninger, rammer og fleksibilitet enn det som omgir kvinnene i de 

chaupadi-utøvende samfunnene i Nepal ved overføringen av deres tese til denne sam-

menhengen.  

       Skys teorifundament vedrørende nødvendigheten av å inkludere både mannens og 

kvinnens tilskrevne kjønnsroller i analysen av den religiøse strukturen og dets kjønnede 

sakrale relasjon164, har vært en inngang til å inkludere ikke bare kvinnenes egne opple-

velser av menstruasjonstradisjonen; men også mennenes holdninger og berettelser ved-

rørende utøvelsen av chaupadi. Dette har resultert i en mer helhetlig formidling av en 

tradisjon som berører og får implikasjoner på hele samfunnet som etterlever menstrua-

sjonsreglene og tar del av dets verdier.  

       Gjennom å analysere primærmaterialets innhold uttrykker beretningene fra men-

neskene i chaupadi-samfunnene en religiøs og kulturell lydighet og nærmest ærefrykt 

overfor menstruasjonstradisjonens etterlevende, som en forankret utøvelse gjennom 

generasjoner. Den normative og innarbeidede oppfattelsen om at kvinner er urene og 

urørlige under menstruasjonen plasserer henne i en ekskluderende, diskriminerende og 

frihetsberøvende posisjon. Hun blir et sårbart, stigmatisert og utsatt objekt i denne skis-

seringen. Strukturen og sammenhengen chaupadi-tradisjonen operer i opprettholdes av 

både mennene og kvinnenes troslydighet og overbeviselse om gudommelige straffer og 

konsekvenser ved å ikke følge tradisjonens leveregler, og det kreves omstendelig hold-

nings- opplysnings- og informasjonsarbeid i tilnærmingen av samtalen rundt, og even-

tuelt en form for eliminering av, en slik tradisjon.  

Når det gjelder videre forskning av dette arbeidet ville det være interessant å under-

søke chaupadi i lys av postkolonialistiske strukturer og deres normative verdipåvirkning 

rundt “synd”, seksualitet og menstruasjon i relasjon til kristendommen og vestlige idea-

ler som influerende gjennom kolonialismens røtter i Nepal. Strömqvist henviser i sin 

                                                                                                                                          
 
162 Dunnavant & Roberts, 2013, s. 123.  
163 Dunnavant & Roberts, 2013, s. 121.  
164 Sky, 2009, s. 39-42.  



 

 43 

bok til spor av urgamle hinduistiske menstruasjonsgudinner og hellige statuer av menst-

ruerende kvinner,165 samtidig som Delaney, Lupton og Toth vektlegger kristendommens 

ideer og påvirkningskraft vedrørende menstruasjon som en ”uren” prosess gjennom 

kristendommens skrifter.166 Det ville være interessant å undersøke om det finnes en for-

bindelse her, om det er mulig å lete opp en form for ”opphav” av menstruasjonstabuet 

og en utenforstående moralsk påvirkning som kan være med på å forklare tabuets mani-

festering og uttrykk i denne sammenhengen. Sist men ikke minst ville det være nyttig å 

undersøke og sammenlikne chaupadi og andre menstruasjonstradisjoners etterlevninger 

i andre kontekster enn Nepal, for å identifisere dets omfang og forstå dets effekter. Dette 

er nødvendige faktorer i tilnærmingen av problematikken og konsekvensene menstrua-

sjonstradisjonen forårsaker, for å kunne skape en samtale rundt og løfte lokket på 

menstruasjonstabuet og stigmatiseringen de utøvende kvinnene utsettes for gjennom å 

følge denne og liknende isolasjonstradisjoner. Det gjenstår å se om holdningsarbeidet 

som blant annet Action Works Nepal og andre organisasjoner utfører, vil resultere i en 

endring blant de tradisjonstro samfunnene i Nepal.  

                                                                                                                                          
 
165 Strömqvist, 2014, s. 108.   
166 Delaney et al., 1976. s. 31-37.  
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