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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä tarkastelemalla laadullisin menetelmin pienen suomalaisen järjestön ja pienen
guinealaisen järjestön yhteistoimintaa. Kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä pidetään arvossa ja siihen suunnattu rahoitus on
lisääntynyt niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Tutkielmassa keskityttiin tarkastelemaan kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan käytäntöjen ja diskurssien kohtaamista järjestöjen toiminnan
kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeissa tulisi toimia yhä ammattimaisemmin, kun taas yhdistystoiminta on luonteeltaan vapaaehtoisuuteen
perustuvaa harrastetoimintaa. Miten järjestöt sovittavat nämä ristiriitaiset elementit ja niihin liittyvät diskurssit oikeanlaisesta järjestöstä
toiminnassaan? Tutkielmassa kuvataan ensin kohdejärjestöjen käytännön toimintaa ja niiden käsityksiä ”oikeasta järjestöstä”, sitten analyysi
kiedotaan yhteen tarkastelemalla kyseisten järjestöjen yhteistyössä tehtyä päätöstä lopettaa hanke.
Tutkielman teoreettinen tarkastelu perustuu Michel Foucault’n käsityksiin käytännöistä, diskursseista ja vallasta sekä näiden yhteydessä
tapahtuvasta subjektivoinnista eli jonkun subjektin asettamisesta ja asettumisesta tietäväksi toimijaksi ja objektivoinnista eli jonkun objektin
ilmenemisestä tiedon kohteena. Tutkimusote pohjaa kehityksen ja kehitysavun etnografiseen tutkimukseen ja analyysissa on hyödynnetty
joitakin siinä käytettyjä analyyttisia käsitteitä. Tutkielman aineisto on kerätty kenttätyössä Suomessa ja Guineassa etnografisin ja dialogisin
menetelmin.
Tutkielman tuloksissa ilmenee, että järjestöt toisaalta hyödyntävät toiminnassaan kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan diskursseja ja
käytäntöjä, mutta toisaalta joutuvat toimimaan niiden rajoissa. Lisäksi kehitysyhteistyön rahoitusjärjestelmä asettaa ne eriarvoisiin valta-asemiin,
mikä vaikuttaa niiden yhteistyösuhteeseen vaikka yksittäisten toimijoiden väliset valtasuhteet erilaisia olisivatkin.
Molemmat järjestöt subjektivoituivat eli muodostuivat tiedostaviksi toimijoiksi kansalaisjärjestöinä ja objektivoituivat eli ilmenivät tiedon
kohteina kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan käytännöissä ja suhteessa kansalaisjärjestödiskurssiin. Niiden kohdalla subjektivoinnin ja
objektivoinnin leikkauspiste eli se, että ne asettivat itse itsensä oman tietonsa kohteiksi tapahtui sekä niiden keskinäisessä että niiden ja tutkijan
välisessä valtasuhteessa. Tämä normalisoiva hallinta ei kuitenkaan tuottanut ”oikeaa järjestöä” joka esiintyi kansalaisjärjestödiskurssissa,
kehitysyhteistyön käytännöissä ja lopulta kohdejärjestöjen välisessä suhteessa yhtenä vahvemman osapuolen intresseistä, vaan ei-aiotun
seurauksen eli hankkeen lopettamisen.
Tutkielma osallistuu tieteelliseen keskusteluun kehityksestä tarkastelemalla kehitysyhteistyön vakiintuneiden käytäntöjen ja diskurssien
kohtaamista toiminnan kanssa kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, miten toimijat laittavat diskurssien teemoja käytäntöön valtasuhteissa.
Kehitysyhteistyön käytäntö voi hyödyntää tutkielman tuloksia kansalaisjärjestöjen toiminnan ja niille suunnatun rahoitusjärjestelmän
kehittämisessä.
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