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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työni tarkoituksena on tarkastella tapaa, jolla erilaiset oikeuskäsitteet, esimerkiksi oikeudenmukaisuus tai oikeuden toteutuminen, ovat
kulttuurisesti määrittyneitä, sekä selvittää, mitä seurauksia erilaisten käsitteiden törmäämisellä on kulttuurisen monimuotoisuuden säilymiselle.
Käytännössä kyseiset tilanteet tulevat esille esimerkiksi tavassa, jolla erilaisten vähemmistöoikeuksien parissa tapahtuneisiin rikoksiin
suhtaudutaan: sallitaanko väestöryhmän käyttää tilanteen ratkaisemiseksi omia kulttuurisesti määritettyjä oikeuskäsitteitä vai sovelletaanko
siihen automaattisesti kansallisia oikeusstandardeja? Työni lähestyy näitä kysymyksiä Floridan Miccosukee-intiaaniheimon keskuudessa
kesäkuussa 1997 tapahtuneen surmatapauksen kautta. Olen lähtökohdakseni ottanut oletuksen, jonka mukaan tapa, jolla rikokseen suhtaudutaan
kyseisen heimon sekä Floridan liittovaltion lain mukaan heijastaa kyseisiä sosiaalisia järjestelmiä. Pureudun työssäni muun muassa kysymyksiin,
miksi Miccosukee-heimon keskuudessa uhrin ja syyllisen keskinäinen suhde vaikuttaa siihen, kuinka vakavana rikoksena surmaa pidetään,
Floridan lainsäädännössä pääpainon ollessa rikoksen vakavuudella ja tekijän motiiveilla. Pyrkimyksenäni on selvittää, mitä johtopäätöksiä näistä
kahdesta kansasta ja niiden sosiaalisista järjestelmistä voidaan tämän seurauksena vetää. Lisäksi pyrin selvittämään, miksi Miccosukee-intiaanien
ratkaisu ei tyydytä Floridan osavaltiota; mitä kertoo Yhdysvaltain valtaväestön suhtautumisesta Miccosukee-intiaaneihin yhdysvaltalaisessa
mediassa käytetty ilmaisu: ?The tribe declared the incident an accident, shook hands and forgave (the accused)'? Olen käyttänyt työssäni laajasti
erilaisia lähteitä, mukaan lukien syytetyn ja heimon asianajajilta saamiani dokumentteja, lehtiartikkeleita sekä muita sähköisiä lähteitä. Tämän
lisäksi pyrkimyksenä on luoda kokeellista, kuviin pohjautuvaa esitystapaa, ja testata sen soveltuvuuttaa kyseisten aihealueiden tutkimiseen.
Pyrkimyksenäni on myös laajentaa antropologista tutkimusta soveltumaan myös nykyaikaisten yhteiskuntien ja erityisesti valtion lainsäädännön
tutkimiseen.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
laki - oikeus - kulttuuriantropologia (ysa)
intiaanit - miccosukeet - Yhdysvallat (ysa)
formalismi - realismi - idealismi (ysa)

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

