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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee suomalaisten siirtolaisten keskuudessa ennen ensimmäistä maailmansotaa syntynyttä konfliktia. Konfliktin keskeinen osa
muodostui uskonnon ympärille. Tutkimuksessa on keskitytty suomalaisten siirtolaisten järjestöihin, joiden jäsenyyden pohjalta konfliktin
osapuolet muodostuivat. Liha ja henki määrittävät kahden pääryhmän ideologisen aseman. Lihaa, eli maallisuutta, korostivat erityisesti
suomalaiset sosialistit. Hengen puolelle ryhmittyivät puolestaan kirkollisiin oppeihin luottaneet siirtolaiset.
Pääaineiston tutkimuksessa muodostaa siirtolaisten itsensä tuottama kirjallinen materiaali. Konfliktin osapuolten keskuudessa syntyi runsaasti
poleemisia sanoma- ja aikakauslehtiä, joissa otettiin kantaa vallitsevaan tilanteeseen. Lehtien lisäksi aineistona on ollut sekä siirtolaispapiston
että sosialistijohtajien kirjeenvaihtoa. Kirjeistä paljastuu sekä liikkeiden johtajien että kansan näkemyksiä järjestöjen toiminnasta ja konfliktin
olemuksesta. Tutkimusote on diskursiivinen, jossa tarkoituksena on jäljittää sosiaalinen todellisuus käytetyn diskurssin taustalla.
Tutkimuksessa on pyritty selvittämään miksi laajamittainen konflikti syntyi, ja miksi kiista sai niin suuret mittasuhteet siirtolaisten keskuudessa.
Erityisesti huomio kiinnittyy tällöin siirtolaisuuden seurauksena muuttuneeseen yhteiskunnalliseen asetelmaan, jossa toisaalta kirkko ja uskonto
menettivät perinteisiä asemiaan, ja toisaalta sosialismille tarjoutui erityisen hyvä lähtökohta oman aatteensa esiin tuomiselle. Tällöin koko
tutkimusasetelma kiteytyy siirtolaisten ja heidän järjestöjensä kykyyn ja mahdollisuuteen sopeutua uuteen tilanteeseen.
Siirtolaisten keskinäisessä konfliktissa ideologiset erimielisyydet muodostavat keskeisen osan. Järjestöjen ideologioiden erimaailmallisuus esti
niiden toimimisen yhteistyössä. Käytännössä niiden tarjoama sanoma oli toiselle osapuolelle täysin mahdotonta vastaanottaa, koska sen sisältö
olisi kumonnut heidän oman ideologiansa sanoman. Vaihtoehdottomuudesta seurasi jakautuminen liha tai henki asetelman mukaan. Käytännössä
konflikti siirtolaisten keskuudessa näkyi usein siten, että vastapuolen ideologiaa väheksyttiin hyökkäämällä sen perusteita vastaan. Järjestöjen
pyrkimyksenä oli oman ideologian arvon kohottaminen ja oman ryhmän aseman vahvistaminen. Vastapuolen mallin seuraamisesta oli
seurauksena joko kadotukseen joutuminen tai orjuudessa eläminen. Oman ideologian seuraamisesta puolestaan seuraisi iankaikkinen elämä tai
vapaus orjuudesta.
Konfliktissa oli siten kyse kahden ideologian kilpailutilanteesta. Siirtolaisuustilanteessa suomalaisten keskinäiset suhteet järjestyivät uudella
tavalla, jolloin kahden ideologian kamppailussa oli kyse siirtolaisyhteisöjen valtarakenteiden määrittämisestä. Ideologiset erimielisyydet
konkretisoituivat siten valtakamppailuksi. Koska kahden keskeisen siirtolaisryhmän lähtökohtainen suhtautuminen maallisten olojen
järjestämiseen poikkesi niin paljon toisistaan, oli niiden keskinäisen konfliktin syntyminen lähes väistämätön tapahtuma.
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