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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Väitöskirjatyö käsittelee sitä, kuinka poliittiset hierarkiat rakentuvat Asantessa. Se tutkii niitä periaatteita, jotka legitimoivat päällikkyyttä ja
päällikkövirkojen välisiä hierarkioita. Lisäksi se osoittaa, kuinka päällikköinstituutio on sidoksissa asantejen sosiaalisen rakenteeseen ja
uskomusjärjestelmään ja juuri siksi se on edelleen elinvoimainen huolimatta merkittävistä historiallisista muutoksista. Tutkimus perustuu yhden
vuoden kenttätyöhön Ghanassa (2000-2001). Lisäksi lähteenä on käytetty myös arkistomateriaaleja.
Asantet kuuluvat laajempaan Akan-kansojen ryhmään, jotka asuttavat nykyisen Ghanan ja Norsunluurannikkon rannikko- ja metsäalueita.
Akan-kansojen sosiaalinen ja poliittinen organsaatio on paljolti yhtenevä. Akanien poliittisen järjestelmän on usein katsottu olevan
malliesimerkki päällikkökunnasta tai segmentaarisesta valtiosta. Kaikkein tunnetuin Akan-valtio on Asanten kuningaskunta (vanh. Ashanti), joka
on useampia autonomisia päällikkökuntia käsittävä liitto, jota kuitenkin hallitsee kuningas. Jokainen asante-päällikkökunta on erillinen
alueellinen yksikkö, jonka keskuksena on sen päällikön hallintokaupunki tai -kylä. Asanten kuningaskunta sijaitsee Ghanan tasavallan alueella.
Merkittävin Asantea tutkinut moderni antropologi on Meyer Fortes. Hänen teoriansa Asantesta keskitettynä hierarkisena valtiona, jonka
perustana on kuitenkin segmentaarinen linjasukujärjestelmä, on tutkimuksen lähtökohta. Luku 2 käsittelee asantejen sukulaisuus- ja
avioliittojärjestelmiä sekä etenkin sitä, miten ne liittyvät poliittisiin ja hierarkisiin suhteisiin. Luvussa 3 tämä keskustelu liitetään Fortesin
näkemyksiin matrilineaalisesta linjasuvusta asantejen primaarisena poliittisena ryhmänä.
Fortesin näkemys päällikkövirkojen välisistä suhteista vastasi pitkälti länsimaista käsitystä komentoketjusta tai virkatiestä. Siksi hänen luomansa
malli kuningaskunnan hallinnollisesta rakenteesta ei poikennut kovinkaan paljoa länsimaisesta byrokraattisesta valtiosta. Luvussa 4 esittellään
toisenlainen käsitys arvojärjestyksestä, joka vallitsee päälliköiden välillä, jotka ovat keskenään sukulaisuus-, ystävyys tai naapuruussuhteissa.
Nämä hierarkiat eivät perustu porrastettuun käskyvaltaan vaan vanhemmuuden käsitteeseen. Luvussa 5 osoitetaan, kuinka vanhemmuuteen
perustuva arvojärjestys on usein kiistanalainen ja kuinka se muuttuu jatkuvasti. Luvussa 6 perehdytään siihen, kuinka sekä auktoriteetti- että
vanhemmuussuhteita päälliköiden välillä artikuloidaan sukulaisuuteen liittyvin käsittein.
Luku 7 käsittelee asantejen käsitystä vallasta ja sen yliluonnollisesta alkuperästä. Päälliköiden katsotaan hankkivan valtaa uhraamalla jumalille ja
esi-isille. Alemmat päälliköt ja alamaiset avustavat uhraamisessa ja heidät palkitaan arvoasemilla ja/tai poliittisilla oikeuksilla. Täten rituaalinen
vaihto muokkaa myös hierarkisia suhteita. Luku 8 kyseenalaistaa länsimaisen käsityksen auktoriteetistä keskitettynä oikeutuna perehtymällä
niihin tapoihin, joilla asantet jakavat tai levittävät auktoriteettiä rituaalisissa tilanteissa.
Luku 9 keskittyy päällikköinstituution asemaan nykypäivän Ghanassa ja kuinka se on selvinnyt siirtomaa-ajan ja modernisaation tuomista
haasteista. Tutkimuksessa asante-päällikkyys nähdään spesifinä ei-länsimaalaisena poliittisena instituutiona, jonka juuret ovat syvällä asantejen
yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Siksi sen ei katsotakaan olevan korvattavissa ns. moderneilla poliittisilla instituutioilla.
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