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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmani tarkastelee kansalaisuutta ja sen toteutumista näkövammaisen arjessa. Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset
mahdollisuudet kouluttautua, tehdä työtä ja saavuttaa erilaiset palvelut. Erityisryhmien tarpeista huolehtiminen — niin materiaalisessa kuin
sosiaalisessakin mielessä — on usein hankalaa. Tutkimuksessani tarkastelen yhtä yhteiskuntamme ryhmää, näkövammaisia, ja pohdin
kansalaisuuden ja jäsenyyden erityisyyttä heidän kannaltaan. Kysymykset ihmisarvosta ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista täysipainoiseen
elämään nousevat päällimmäisiksi. Tutkimukseni tuo esille näkövammaisten omia mielipiteitä ja kokemuksia.
Tutkielmani kenttäkäsitteenä ja työvälineenä toimii ”arjesta selviytyminen” työssä ja vapaa-aikana.  Tämän käsitteen avulla olen lähestynyt
näkövammaisten kokemia vaikeuksia arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Teoreettisella tasolla käsitteinä toimivat kaupunkikansalaisuus ja tila,
joiden avulla olen hahmottanut näkövammaisen mahdollisuuksia olla sisällä ja osallisena erilaisissa kaupunkitiloissa. Muita tärkeitä käsitteitä
ovat jäsenyys, jolla valotan poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, sekä kansalaisuus, joka toimii tutkimuksen
viitekehyksenä ja yleisimmän tason analyysivälineenä tarkasteltaessa jäsenyyden ja kaupunkikansalaisuuden ulottuvuuksia näkövammaisen
arjessa.
Tutkimukseni olen toteuttanut etnografisella otteella ja aineistoina ovat tekemäni haastattelut ja havainnointikäyntien kenttäpäiväkirjat. Tutkimus
on niin sanottu case study -tutkimus, joka keskittyy yhteen näkövammaisten yhteisöön pääkaupunkiseudulla. Tärkeimpinä lähteinäni ovat
toimineet Tuula Gordonin (2000, 2005, 2007) ja Päivi Harisen (2000) kansalaisuutta käsittelevät teokset, joista soveltamani
kaupunkikansalaisuuden ja jäsenyyden käsitteet ovat peräisin. Käytän myös Harisen kehittelemää metaforaa ääni, jolla tarkoitetaan
vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia.
Minietnografiassani tuli esille, että jäsenyys ei toteudu täydellisesti näkövammaisen elämässä. Äänen kuuluviin saaminen yhteiskunnallisia
päätöksiä tehtäessä ei tutkittavillani ollut mahdollista kaikissa tilanteissa. Kaupunkikansalaisuus näyttäytyy näkövammaisen arjessa jännitteisinä
kenttinä, joilla näkövammainen ei pysty tasa-arvoisesti kamppailemaan.  Ulos sulkemisen ja pois jättäytymisen prosessit hallitsevat elämää
julkisissa tiloissa suhteessa muihin kansalaisiin. Kansalaisuuden oikeudelliset, poliittiset ja sosiaaliset puolet toteutuvat teoreettisesti
tutkittavillani kuten muillakin, mutta käytännön tasolla työssä, koulutuksessa ja taloudellisessa selviytymisessä epätasa-arvoisuus ja erot tulevat
esille. Yhtäläisen aseman saavuttaminen näkevän kanssa on hankalaa, ellei mahdotonta.
Eri tasoilla löytyvä eriarvoisuus johtaa siihen, että yhteiskunnassa vallitsevien ”toiseutta” luovien diskurssien voima säilyy entisellään.
Näkövammainen joutuu edelleen määrittelemään identiteettinsä vallitsevan normin kautta ”toisena”. Eron tekojen prosessit jatkavat kulkuaan ja
valta astuu näkövammaisen arkeen kielen avulla tapahtuvien erottelujen muodossa. Yhteiskunta alistaa tutkimani vähemmistöryhmän
valtaväestön ehdoille ja vapaus valita rajoittuu.
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