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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan naimattomien naisten lasten kuolleisuutta entisellä Ambomaalla. Historiallisesti omaleimaisella alueella vallitsee
monimuotoinen avioliitto- ja seurustelujärjestelmä, jonka vaikutuksia lasten terveyteen ei juuri tunneta. Kehitysmaakontekstissa tehdyt
tutkimukset perhe-elämästä ja lasten kuolleisuudesta antavat avainkäsitteet tutkimukselle.
Tämän tutkielman päätavoitteena on selvittää poikkeaako naimattomien naisten lasten kuolleisuus avioliitossa syntyneiden lasten kuolleisuudesta
entisellä Ambomaalla. Lisäksi selvitän onko siviilisäätyryhmien välillä eroja niiden tekijöiden suhteen, joiden tiedetään vaikuttavan lasten
terveyteen, ja vaikuttavatko nämä mahdolliset erot äidin siviilisäädyn ja lasten kuolleisuuden välisiin yhteyksiin.
Tutkimusaineistona käytän kahta entisen Ambomaan alueelta kerättyä tilastollista aineistoa. Namibia Demographic and Health Survey (NDHS)
2000 on kansainvälinen kyselyaineisto, jossa on kerätty tietoa namibialaisten 15-49-vuotiaiden naisten ja heidän lastensa sosiodemografisista
taustatekijöistä ja terveyden eri ulottuvuuksista. Tässä tutkielmassa rajasin aineiston avioliitossa tai avoliitossa oleviin sekä naimattomiin naisiin,
joilla on ollut vähintään yksi synnytys (n = 1097). Toinen aineistoni perustuu Ambomaan kirkonkirjarekistereistä tallennettuihin avioituneiden
pariskuntien ja heidän lastensa syntymien, kuolemien ja avioliittojen seurantatietoihin.
Esitän NDHS 2000 -kyselyaineiston tulokset prevalenssilukuina (%) ja kuvaan erojen merkitsevyyttä p-arvolla. Arvioin äidin siviilisäädyn ja
lasten kuolleisuuden välistä yhteyttä logistisen regressiomallin avulla. Kuolleisuusmittarina käytän kunkin naisen kuolleiden lasten määrää
suhteessa syntyneiden lasten määrään. Kirkonkirja-aineiston tulokset esitän post-neonataalikuolleisuutena.
NDHS 2000 -aineistossa huomattava osa synnyttäneistä naisista ei ollut avioliitossa: 17 % äideistä eli avoliitossa, ja peräti 56 % oli naimattomia.
15-34-vuotiaiden naimattomien naisten lapsilla näyttää olevan korkeampi kuolleisuus kuin avioliitossa elävien naisten lapsilla.
Kirkonkirja-aineistossa naimattomien naisten lapsilla oli korkeampi post-neonataalikuolleisuus kuin kirkossa avioituneiden naisten lapsilla.
Avoliitossa elävien naisten lasten kuolleisuus ei näyttänyt poikkeavan avioituneiden naisten lasten kuolleisuudesta koko ikäryhmässä, mutta
15-24-vuotiaiden avoliitossa elävien naisten lasten kuolleisuus oli korkeampi kuin avioituneiden naisten lapsilla.
Avoliitossa elävät naiset saattavat itse olla syrjäytymisvaarassa, sillä heillä oli muihin naisiin verrattuna alhainen koulutustaso, ja he olivat muita
naisia yleisemmin lukutaidottomia kaikissa ikäryhmissä.
Kaiken kaikkiaan avioliitossa eläminen näytti olevan edullisinta sekä naisille itselleen että heidän lapsilleen.
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