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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus keskittyy vammaisten kansalaistoiminnan analysoimiseen poliittisesta näkökulmasta (political model of disability). Vammaisuuden
poliittisella näkökulmalla tarkoitetaan oikeuksiin perustuvaa ja oikeuksia ajavaa lähestymistapaa, joka haastaa olemassa olevan
epäoikeudenmukaisen valtarakenteen ja pyrkii lopullisena päämäräänään oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Näkökulmaa on tutkittu
analysoimalla suomalaisen vammaisjärjestön yhteistyöprojektia Keski-Aasiassa (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan ja
Uzbekistan). Kansalaistoiminnan ymmärtämiseksi on tutkittu vammaisten arkea. Tarkoituksena on ollut selvittää vammaisten haavoittuvuutta
ylläpitäviä mekanismeja, suomalaisen vammaisjärjestön kehitysinterventioon liittyviä monimutkaisia tekijöitä ks poliittisen näkökulman
toteuttamismahdollisuuksia Keski-Aasiassa. Yhtenä tavoitteena on ollut, että tutkimus sekä akateemisena opinnäytteenä että käytännössä edistää
vammaisten toimintaa oikeudenmukaisuuden ja tasa- arvoisuuden toteuttamiseksi.
Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivisia menetelmiä, (syvä) haastetteluja ja havainnointia. Keskeistä on ollut vammaisten oma näkökulma.
Kerätyn aineiston analyysissä on käytetty hyväksi sekä yhteiskunnallista (social model of disability) että poliittista näkökulmaa vammaisuudesta.
Tutkimuksen tulokset voi kiteyttää kolmeen keskeiseen. Ensinnä tutkimus valaisee niitä mekanismeja, jotka vahvistavat vammaisten poikkeavaa
roolia myös Keski-Aasiassa. Tutkimus osoittaa, että vammaisuus on myös Aasian entisissä sosialisissa maissa sosiaalisesti konstruoitua. Näin
ollen läntinen yhteiskunnallinen näkökulma vammaisuuteen on vallalla myös Keski-Aasiassa.
Toiseksi, huolimatta haavoittuvuutta ylläpitävistä yhteiskunnallisista mekanismeista vammaiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Kamppailu
vammaisuuden määrityksistä tarvitsee monta erilaista lähestymistapaa yhteiskunnallisten mekanismien monimutkaisuuden, sukupuoleen, ikään,
etniseen alkuperään yms. perustuvan syrjinnän sekä vammaisten erilaisten yksilöllisten tarpeiden vuoksi.
Kolmanneksi tutkimuksessa tarkasteltiin tasa-arvoisuuden mahdollisuuksia. Tutkimus osoitti, että poliittinen näkökulma on mahdollinen
paikallisena strategiana Keski-Aasiassa. On ensiarvoisen tärkeää, että yhteiskunnan kaikki toimijat ymmärtävät, että pienikin liikahdus voi
aikaansaada suuren muutoksen. Tutkimuksessa muutos näkyi vammaisten aktiivisena roolina sen jälkeen, kun he poliittisen näkökulman kautta
tulivat tietoisiksi oikeuksistaan.
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