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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee Intian väestöpolitiikan kehittymistä ja tarkastelee sitä kehityksen ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta käsin.
Tutkimustehtävänä on selvittää, onko väestöpolitiikassa tapahtuneet muutokset seuranneet kansainvälisessä toimintaympäristössä
samanaikaisesti tapahtuneita muutoksia ja millä muilla tekijöillä voisi Intian väestöpolitiikan kehityksen kronologiaa mahdollisesti selittää.
Tutkimuksessa on nostettu väestöpolitiikan kehittymisen kannalta merkittävimmiksi kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiksi
ihmisoikeuskeskustelun ja väestö ja kehitys -diskurssin eteneminen. Kehitysmaatutkimuksen parissa on pitkään tutkittu väestönkasvun ja
kehityksen välistä suhdetta. Kun Intia ensimmäisenä valtiona maailmassa laati vuonna 1952 väestöpoliittisen ohjelman, oli vallitsevana
käsityksenä ajatus, jonka mukaan liiallinen väestönkasvu on kehitykselle haitallista. Tästä syystä Intian väestöpolitiikka oli pitkään lähinnä
pelkkää väestökontrollia. 90-luvulle tultaessa oli kansainvälisissä väestökeskusteluissa jo siirrytty ihmisoikeuksia ja inhimillistä kehitystä
korostavaan ajatteluun, jossa valinnanvapautta lisäämällä, panostamalla koulutukseen ja naisten asemaa parantamalla uskotaan parhaiten
voitavan vaikuttaa väestönkasvuun ja kehitykseen. Käänteentekevänä merkkipaaluna sekä kansainvälisessä väestökeskustelussa että Intian
väestöpolitiikassa voidaan pitää YK:n väestö ja kehitys -konferenssia Kairossa vuonna 1994. Vaikka politiikkatekstien tasolla Intian
väestöpolitiikka näyttäisi radikaalisti muuttuneen sen alkuajoista, ei politiikan toimeenpanossa vastaavaa muutosta ole (vielä) nähtävissä. Intian
julkinen hallinto on nojannut voimakkaan rationalistiseen suunnittelu- ja päätöksentekomalliin, jossa ennalta asetettuihin tavoitteisiin pyritään
tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Julkisen hallinnon ja sen politiikoiden toimeenpanosta vastaavien virkamiesten totuttua vahvaan ylhäältä
alas ohjaamiseen ja selkeästi mitattaviin tavoiteindikaattoreihin, ei muutos eri vaihtoehdoista keskustelevaan, asiakaslähtöiseen toimintatapaan
ole ollut helppoa
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu rationaalisesta suunnitteluteoriasta, inkrementaalisesta suunnittelu- ja
päätöksentekomenettelystä sekä politiikan systeemiteoriasta. Politiikkaprosessia kuvaavien teorioiden rinnalle tuodaan ihmisoikeusperustainen
lähestymistapa kehitykseen. Tutkimuksen punaisena lankana toimii intialaisen, taloustieteen Nobel-palkinnon saaneen Amartya Senin kehitys
vapautena -teoria, jossa kehitys nähdään ihmisten nauttimia vapauksia laajentavana prosessina. Pääasiallisena tutkimusaineistona käytetään
Intian suunnittelukomission viisivuotisohjelmia, Intian väestölaskennoista saatavaa dataa sekä kansallisia terveystutkimuksia.
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