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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassani tarkastelen minuuden ja toiseuden tuottamista filippiiniläisvaimovälitystä koskevassa kirjoittelussa. Olen kiinnostunut vallan
ylläpitämisestä ja uusintamisesta sekä valtasuhteiden muutoksista kielen merkitysjärjestelmien avulla. Minä ja Toinen tuotetaan diskursseissa,
jotka liittyvät toisiin diskursseihin ja viime kädessä kussakin historiallisessa tilanteessa vallitsevaan hegemoniseen merkitysten ketjuun.
Määrittelemme Toisen sanojen avulla, mutta samat sanat ovat jo määritelleet meidät. Michel Foucalt’n valtakäsitteen mukaan olemme
vääjäämättömästi juuttuneet vallan verkostoon, jossa jatkuvasti sekä käytämme valtaa että olemme sen alaisia.
Analysoidessani aineistoa, joka koostuu syksyn 1995 aikana Iltalehdessä, Iltasanomissa ja Helsingin Sanomissa julkaistuista Sir Vilin
vaimovälitystä käsittelevistä lukijakirjeistä ja artikkeleista, käytän menetelmää, jota voisi kutsua kriittiseksi diskurssianalyysiksi. Jo tutkielmani
suunnitteluvaiheessa olin tietoinen siitä, että haluan selvittää pyrkimystä eriarvoistaa toinen ihminen tai ihmisryhmä kielenkäytön välityksellä.
Erityisen kiinnostunut olen kirjoituksiin sisältyvistä binaarioppositioista, vastakohtapareista, jotka edellyttävät toisiaan. Jacques Derrida katsoo
näiden binaarien toisen pään arvottamisen olevan osa länsimaista alistamisen strategiaa.
Filippiiniläisvaimokeskustelussa suomalaisiksi miehiksi profiloituneet kirjoittajat puolsivat vaimovälitystä vedoten maassa vallitsevaan
vaimopulaan ja miesten kustannuksella toteutuneeseen sukupuolten tasa-arvoon, kun taas pääosa naisista vastusti toimintaa. Keskustelusta
muodostui identiteettiväittely, jossa osapuolet syyttelivät toisiaan. Minää ja Toista määriteltiin kulttuurisamme tutuilla binaareilla, joiden
positiiviset ja negatiiviset navat sulkevat määritellyt sisäänsä. Vaienneesta kolmannesta navasta, filippiiniläisvaimoista, tuli keskustelun
muukalainen: alistuva, eksoottinen tyttö, joka pelastaa suomalaisen korpisoturin nykyajalta.
Vaikka tutkin kielen käyttöä ko. diskurssissa, tarkastelun fokus ei kuitenkaan ole kielessä, teksteissä tai kyseisessä vuorovaikutustilanteessa, vaan
pikemminkin vallassa ja sukupuolirooleissa: taisteluissa ja neuvotteluissa. Sekä hyvässä että pahassa olemme siirtyneet pysyvistä
kokonaispersoonallisuuksista ajassa ja paikassa muuttuviin minäkonstruointeihin, samalla kun Toisesta on tullut yhä merkittävämpi osa meitä.
Tutkielmani keskeisiä teoreettisia lähteitä ovat Jacques Derridan (1981,1998 ja 2003), Michel Foucault’n (1989,1997) ja Risto Heiskalan (1997)
kieltä, semioosia ja valtaa käsittelevät teokset. Tapaani lähestyä toiseutta ja kirjoittaa sitä auki ovat vaikuttaneet ennen kaikkea Hélène Cixous
(1993), Julia Kristeva (1992,1993) ja Luce Irigaray (1985, 1991, 1994).
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