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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee paikallisten kansalaisjärjestöjen roolia nykypäivän Tansanian demokratisoitumisessa. Tansania on vahvasti riippuvainen
ulkomaisesta kehitysyhteistyöstä ja tässä tutkimuksessa onkin keskeistä linkittää demokratisoitumisprosessi avunantajien tavoitteisiin, joita
kuvataan niin sanotun donor narratiivin käsitteen avulla. Tämä narratiivi kuvaa kansalaisyhteiskunnan merkitystä kehitysmaiden
demokratisoitumisessa. Tämä keskustelu linkittyy keskeisesti 2000-luvun kehitystrendeihin ja avunantajien vaikutukseen Tansanian
kansalaisyhteiskunnan muotoutumisessa.
Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella kriittisesti kehitystrendien ja avunantajien toimien vaikutusta valtion ja kansalaisjärjestöjen suhteisiin sekä
kansalaisjärjestöjen toimintaan Tansaniassa. Keskeisenä osana tutkimusta on länsimaisen kansalaisyhteiskunta-käsitteen tarkastelu Afrikan
kontekstissa.
Tutkimuksen aineisto on kerätty etnografisin menetelmin osallistuvaa havainnointia käyttäen. Tätä pääaineistoa täydentää haastatteluaineisto
sekä erilaiset avunantajien ja kansalaisjärjestöjen tuottamat materiaalit sekä sanomalehtiaineisto.
Aineiston tarkastelu jakautuu kolmeen päälukuun. Ensimmäinen tarkastelee Tansanian kansalaisyhteiskunnan muotoutumista historiallisesta
perspektiivistä. Toinen kuvailee valtion ja kansalaisjärjestöjen suhteita keskittyen Tansanian kansalaisjärjestölaki-prosessiin sekä Haki Elimu
-järjestön ongelmiin valtion kanssa. Lisäksi tarkastellaan kansalaisjärjestöjen roolin muuttumista 2000-luvun kehitystrendien ja
köyhyydenvähentämisstrategioiden kontekstissa. Viimeinen aineistoluku tarkastelee lähemmin tansanialaisia kansalaisjärjestö-verkostoja sekä
niiden toimintaa.
2000-luvun kehitystrendeihin kuuluvat köyhyydenvähentämistrategiat ja budjettiapu muokkaavat paikallista kansalaisyhteiskuntaa tarpeisiinsa ja
avunantajien vaikutus paikallisen kansalaisjärjestökentän toiminnassa on huomattava. Kansalaisjärjestöjen rooli on muuttumassa
sosiaalipalveluiden tuottamisesta poliittiseen vaikuttamiseen, mutta samalla niiden toiminta ei ole merkittävästi vaikuttanut paikallisiin
valtasuhteisiin tai saanut aikaan poliittisen reformin aloitteita. Pikemminkin vahvat kansalaisjärjestöt pyritään valjastamaan mukaan meneillään
oleviin prosesseihin ja avoin kriittinen keskustelu tukahdutetaan. Tutkimus toteaa, että tansanialaista kansalaisyhteiskuntaa tulisi tarkastella
omista lähtökohdistaan käsin, eikä nojautua länsimaisen perinteen kansalaisyhteiskunta-käsitykseen, sillä tämä narratiivi ja sen toimeenpano on
aiheuttanut huomattavia ongelmia muun muassa kansalaisjärjestöjen riippuvuuden vuoksi. Kansalaisjärjestöihin ei tulisi valmiiksi liittää määreitä
kuten demokraattisuus, toiminta lähellä ruohonjuuritasoa ja läpinäkyvyys vaan niitä tulisi pikemminkin tarkastella toiminnan kautta ja
etnografiset menetelmät antavat tähän haastattelututkimusta paremmat välineet. Nykyinen keskustelu kansalaisyhteiskunnasta usein idealisoi
paikallisia järjestöjä ja niiden toimintaa.
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