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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tasa-arvokäsite EU-ohjelmatyössä pitää sisällään kummankin sukupuolen tarpeiden ja edellytysten huomioimisen. Tavoite 1- ja 2-ohjelmista
tehdyissä väliarvioinneissa (2003) on saatu viitteitä siitä, että tasa-arvo koetaan hanketasolla vaikeaselkoiseksi ja tulkinnanvaraiseksi käsitteeksi,
johon liittyy myös määrittelyongelmia.
Tutkimuksen kohteena ovat Aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoitteisissa hankkeissa ilmenevät tasa-arvokäsitykset ja tasa-arvon jäsentämisen
tavat eri hallinnon tasoilla ja hankkeissa. Tutkielman lähtökohtana on ollut 241:n hankkeen hankekuvausten lähemmässä tarkastelussa esiin
nousseet olettamukset eri hallinnon alojen erilaisista tasa-arvon käsityksistä ja näiden erilaisten käsitysten heijastumisesta hankkeisiin.
Tutkielmassa tarkastellaan aluekehitysrahaston hankkeissa ja ohjelmatyössä ilmeneviä horisontaalisen tasa-arvoteeman saamia merkityksiä.
Lähestyn tasa-arvoa kolmen eri hallinnon tason kautta (keskushallinto, aluetaso ja hankkeet). Hankekartoituksen yhteydessä syntyi olettamus
siitä, että tasa-arvokäsite on erilainen eri hallinnon aloilla ja että nämä erilaiset käsitykset heijastuvat hankkeisiin.
Hypoteesiksi muodostui pirstoutuuko tasa-arvo myös EAKR-hankkeissa ja eri hallinnon tasoilla? Tutkielman tavoitteena on selvittää eri
hallinnon tasoilla ilmeneviä tasa-arvokäsityksiä, tasa-arvokäsitteen saamia merkitystä ja niiden muotoutumista. Tärkein tutkimuskysymys on:
Miten tasa-arvo jäsentyy eri hallinnon aloilla, tasoilla ja hankkeissa? Lisäksi kysyn eroavatko eri hallinnon alojen tasa-arvokäsitykset toisistaan
ja miten nämä erot heijastuvat hankkeisiin? Ja millainen tila ja rooli lopulta muodostuu sukupuolten tasa-arvolle?
Tutkimus on laadullinen, teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja puolistrukturoitua haastattelua tutkimusmenetelmänä hyödyntävä tutkimus.
Tutkimuksessa on käytetty kahdenlaista aineistoa: 14:sta teemahaastattelua ja hankekuvauksia. Tutkimus nojaa teoreettisilta lähtökohdiltaan
tasa-arvon määritelmiin, jotka syntyvät yhteiskuntatieteissä ja sukupuolen tutkimuksessa.
Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, suomalainen näkymätön sukupuolisopimus, valtavirtaistaminen (gender
mainstreaming) sekä yhteiskunnan rakennemuutos ja sen heijastevaikutukset alueelliseen kehittämiseen, tasa-arvon käsitteen kuvaamiseen ja
ilmenemismuotoihin. Tutkimuksen viitekehys koostuu yhteiskuntatieteissä ja sukupuolen tutkimuksen näkökulmissa tasa-arvoon. Keskeisiä
sosiaalipolitiikan ja sukupuolen suhdetta avaavia näkökulmia ovat olleet Kirsti Lempiäisen (2003), Raija Julkusen (2002;2003;2005) ja Anneli
Anttosen (1997) pohdinnat tasa-arvosta ja sukupuolesta. Käsitteen "monisäikeisyyttä" on tutkielmassa tarkasteltu muun muassa Hollin (2002) ja
Phillipsin (2000) esittämien tasa-arvokäsitteen ultraliberalististen piirteiden mukaan, jossa taloudellisen ja kulttuurisen puheen voima ovat
hämärtäneet tasa-arvokäsitettä.
Keskeinen tutkimustulos on tasa-arvokäsitteen pirstoutuminen EAKR –hankkeissa ikään, väestöön, palveluihin, alueelliseen-, sosiaaliseen-,
taloudelliseen ja kulttuurisen tasa-arvon sidoksina, alkuperäisestä ajatuksesta pirstoutuvina, laajempina teemoina. Sukupuolten välisen tasa-arvon
määritelmä koetaan suppeaksi tai kapeaksi EAKR:n puitteissa paikoin sekä miesten että naisten keskuudessa, eikä nähty saavan käsitteelle
kuuluvaa laajuutta. Teemaan vaikeudeksi muotoutui sen läheneminen toiminnan tasoa, jolloin sen todettiin olevan vaikeasti tunnistettavissa.
Näkemykset tasa-arvokäsitteen muuttumisesta eri ohjelmakausilla ilmenevät käsitteen saamina painotuksina.
Muita tuloksia ovat olleet eri hallinnon alojen tasa-arvokäsitykset kumpuaminen oman hallintoon liittyvistä piirteistä ja laajemmista teemoista,
jolloin tasa-arvo saa erilaisia rooleja, jotka piirtyvät läpi hanketasolle, esimerkiksi ympäristöhallinnan alalla tasa-arvon käsitys on mielletty
enemmän alueiden väliseksi tasa-arvoksi kuin sukupuolten väliseksi tasa-arvoksi. Tasa-arvokäsitteen jännitteisyydestä ja
laajentumispyrkimyksistä ilmenee ristiriitaisiakin näkemyksiä. EAKR:n mahdollisuuksia tasa-arvohankkeiden mahdollistajana ei kuitenkaan
kiistetty. Tasa-arvonäkökulma on tasa-arvohankkeiksi merkityissä alueiden kehittämishankkeissa lähtökohtaisesti joku muu kuin
sukupuolinäkökulma. Todellisten tasa-arvohankkeiden synnyn ehdoksi näyttää aineiston perusteella muodostuvan - ”alueella ilmenevä
aktiivivaje”, ”sopiva keskustelukumppani” ja ”yhteiset intressit”- kausaliteetti.
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