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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu –tutkimukseni pyrkii vastaamaan kysymykseen, miksi Italian syntyvyys on niin alhainen. Padovassa haastattelemani koulutetut
italialaiset naiset saavat vähemmän koulutettuja kanssasisariaan todennäköisemmin vain yhden lapsen tai jäävät lapsettomiksi. Mikä kuitenkin
keskeisintä, nämä nuoret naiset ovat alhaisen syntyvyyden ”ruumiillistuma”, heidän kauttaan alhaisen syntyvyyden syyt näyttäytyvät
kirkkaimmin. Tätä ryhmää myös syytetään siitä, että he ovat egoistisia ja hedonistisia. Tutkimukseni osoittaa tämän väitteen virheellisyyden.
Doppia presenza, kaksoistaakka, tarkoitti alunperin naisten pyrkimystä yhdistää perhe ja palkkatyö. Koulutetut naiset vaativat nyt vielä
enemmän, sillä he haluavat monen vuoden koulutusta vastaavaa työtä ja – perheen.
Antropologia näkee reproduktion sukupuolittuneena prosessina. Reproduktio on tänä päivän denaturalisoitu, siitä on tullut kulttuurista,
yhteiskunnallisesti kiinnostavaa ja problemaattista, sillä lapsia ei enää synny samassa määrin kuin aikaisemmin. Olen lähestynyt alhaisen
syntyvyyden problematiikkaa antropologisesti kolmen keskeisen käsitteen kautta. Ne ovat velvollisuuksien kulttuuri (la cultura delle
responsabilità), kaksoistaakka (doppia presenza) ja lykkääntymisen syndrooma (il sindrome del ritardo). Antropologinen, holistinen tutkimukseni
painottaa metodologisesti sitä, että asianomaiset saisivat itse puhua heille merkityksellisistä asioita, tiettyjen valitsemieni teemojen puitteissa.
Tekemäni 15 teemahaastattelua pohjautuvat neljään keskeiseen teemaan: tulevaisuuden näkymät ja toiveet (1), lapset (2), työ, perhe ja arvot (3),
sekä yhteiskunta, kirkko ja hedelmällisyys (4).
Tutkimuksestani selviää, että Italian alhainen syntyvyys on seurausta neljästä keskeisestä syystä: Italian nuoret, koulutetut naiset näkevät
yleisesti ottaen tulevaisuuden hyvin epävarmana. Tämä on nähdäkseni yksi keskeisistä syistä, miksi lapsentekopäätöstä lykätään. Toiseksi,
haastattelemiani nuoria naisia kuvaa se, että ensimmäisen tärkeän suhteen aloittaminen ja lasten saaminen ovat asioita, joita lykätään aina vain
myöhemmäksi. Tästä seuraa se, että ensimmäinen lapsi saadaan usein niin myöhään, että toisen lapsen syntymä on jo hyvin epätodennäköistä.
Kolmanneksi doppia presenza, työn ja perheen yhdistäminen, nähdään lähes mahdottomana ennen 30 ikävuotta. Nuorten naisten huolet pysyvän
työpaikan löytymisestä ovat aiheellisia, sillä harmaantuvan Italian pätkätyötilanne ja eläkeikäisen väestön haluttomuus siirtyä eläkkeelle eivät
anna toivoa tulevasta. Lisäksi Italian naisiin liitettävään velvollisuuksien kulttuuriin liittyy perheen (mukaanlukien vanhusten) ja kodin
huolellinen hoitaminen. Neljänneksi haastatteluista selviää, ettei katolisella kirkolla instituutiona, eikä sen näkökannoilla, esimerkiksi
ehkäisyvälineiden käytön kieltämisellä, ole suurta merkitystä tämän päivän nuorten, koulutettujen naisten elämässä. Haastattelemieni naisten
puhetta lapsista kuvaa kuitenkin se, että lapsia halutaan saada, mutta sitä ei nähdä ainutlaatuisena elämän päämääränä.
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