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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kolumbialaisen kansalaisyhteiskunnan rakennetta, tehtäviä ja suhteita muihin toimijoihin, lähinnä valtioon
ja sisseihin. Tutkimuksen ensisijaisena päämääränä on selvittää kansalaisyhteiskunnan toimijoiden omia näkemyksiä kansalaisyhteiskunnasta ja
sen tämän hetkisestä tilasta. Kattavan perusselvityksen pohjalta pyritään saamaan esiin kolumbialaisen kansalaisyhteiskunnan erikoispiirteitä.
Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on tuoda mukaan latinalaisamerikkalaista näkökulmaa kansalaisyhteiskuntakeskusteluun.
Määräävimmän kontekstin toimijoiden näkemyksille muodostaa maan aseellinen konflikti, joka on pakottanut kansalaisyhteiskunnan toimijat
pohtimaan tavoitteitaan ja suhdettaan sisseihin. Muita kansalaisyhteiskunnan viimeaikaiseen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat
neoliberalismi, vuoden 1991 perustuslakiuudistus sekä valtion ja puolueiden legitimiteettikriisi.
Tutkimuksen viitekehys muodostuu pääasiassa englantilaisen John Keanen ja kolumbialaisen Ana María Bejaranon ajatuksista valtion ja
kansalaisyhteiskunnan suhteesta. He ovat sitä mieltä, ettei valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta voida pitää nollasummapelinä, jossa toisen
vahvistuminen merkitsee toisen heikkenemistä. Molemmat korostavat, että osapuolten välinen yhteistyö on molempien etu: osapuolet tarvitsevat
toisiaan itsensä vahvistamiseksi. Viitekehystä ei kuitenkaan määritellä liian tiukasti, jotta tutkimuskohteesta saataisiin mahdollisimman
monipuolinen käsitys.
Analyysin perusteella kolumbialaisella kansalaisyhteiskunnalla voidaan todeta olevan tiettyjä erityispiirteitä. Ensinnäkin toimijoiden erilaisuus
koetaan suureksi rajoitteeksi. Toiseksi toimijoiden yhteinen päämäärä on rauhan saavuttaminen, johon pyritään valtion ja yhteiskunnan
muuttamisen kautta. Kolmanneksi kansalaisyhteiskunnan toimijat kokevat valtion kanssa tehtävän yhteistyön välttämättömäksi, mutta valtion
puolestaan katsotaan kokevan kansalaisyhteiskunnan uhkaksi itselleen. Neljänneksi aseellisessa konfliktissa kansalaisyhteiskunta on tähän
saakka sivuutettu maan suurimman sissiryhmän FARC:in ja hallituksen välisissä rauhanneuvotteluissa. FARC väittää edustavansa
kansalaisyhteiskuntaa, jonka toimijat kuitenkin irtisanoutuvat selvästi sisseistä.
Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kymmenen kolumbilaisen kansalaisyhteiskunnan toimijan haastattelusta, jotka analysoitiin
teemoittelemalla. Tärkeimpiä teoreettisiä lähteitä ovat John Keanen teos Democracy and Civil Society ja Ana María Bejaranon artikkelit
Democracia y sociedad. Una introducción teórica ja Para repensar las relaciones Estado, sociedad civil y régimen político. Una mirada
conceptual.
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