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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkasteltiin miesten ja feminismin suhteen ongelmakohtia diskurssianalyyttisesti ideologisen dilemman käsitteen avulla.
Aineistona oli suomalaisen Man-sähköpostilistan feminismiä ja feministejä koskevat keskustelut vuosina 1997-2002. Man-sähköpostilista on osa
suomalaista miesliikettä oleva keskustelulista, jonka kirjoittajat ovat pääosin miehiä jotka toimivat miestutkijoina tai miesliikkeen aktiiveina.
Työn teoreettisena viitekehyksenä toimivat sosiaalinen konstruktionismi sekä kolmen kriittisen tutkimuksen traditioista muodostettu yhdistelmä.
Analyysi jakaantui kahteen lukuun, joista ensimmäisessä selvitettiin Man-listan feminismiä koskevan keskustelun kontekstia ja toisessa
paikannettiin ideologisia dilemmoja. Tutkittuna aikana listan feminismiä koskeva keskustelu tapahtui feminismille myönteisessä ilmapiirissä ja
osa kirjoittajista identifioitui feministeiksi tai profeministeiksi. Tulos osoitti, että väite miesten ja feminismin suhteesta väistämättä
antagonistisena on myytti. Feminismistä kirjoi-tettiin pääasiassa ikään kuin se olisi yksi yhtenäinen asia.
Listalta paikannettiin kaksi ideologista dilemmaa. Toinen koski sitä, sopiiko miesten asettautua feminismin subjekteiksi. Toinen taas käsitteli
miesliikkeen suhdetta miehiin: tulisiko painottaa miesten ylpeyden tukemista vai kriittistä suhdetta miehiin. Dilemmojen paikantamisen ja
rakenteen esittämisen jälkeen käsiteltiin niiden esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja sekä näiden mahdol-lisia ideologisia seurauksia.
Lisäksi dilemmojen avulla kommentoitiin työtä motivoivaa kysymystä: miten saataisiin miehet osallistumaan tasa-arvotyöhön nykyistä enemmän
ja rakentavalla tavalla. Vaikuttaisi siltä, että miesten asettuminen feminismin subjektin asemaan saattaisi lisätä osallistumista. Mutta samalla
subjektiasemaan asettuminen voisi siirtää feminismin huomiota miesten kokemiin ongelmiin ja vähentää miehille vaikeiden teemojen (kuten
väkivallan) käsittelemistä.
Tärkeimmät lähteet olivat: Messner, Michael. (1997). Politics of Masculinity. Men in Movements; Billig, Michael et al. (1988). Ideological
Dilemmas. A Social Psychology of Everyday Thinking; Digby, Tom (toim.) (1998). Men Doing Feminism; Schacht, Steven & Ewing, Doris
(toim.) (1998). Men and Feminism; Jeff Hearnin kirjoitukset kriittisestä miestutkimuksesta; Edley, Nigel. (2001). Analysing masculinity:
Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions (Teoksessa Wetherell, Margaret - Taylor, Stephanie - Yates, Simeon J
(toim.) Discourse as Data. A Guide for Analysis.
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