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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani käsittelee suomalaisen median tekstien kehitysmaiden naisten diskursseja, niiden naisrepresentaatioita ja identiteettikonstruktioita.
Aineistonani on 26 tekstiä Suomen ulkoasiainministeriön julkaisemasta Kehitysuutiset-uutislehdestä vuosilta 2005 - 2006. Menetelmänäni on
kriittinen diskurssianalyysi. Diskurssianalyysin sovellukseni perustuu erityisesti Norman Faircloughn’n sekä suomalaisten Arja Jokisen, Kirsi
Juhilan, Eero Suonisen ja Sanna Valtosen näkemyksiin ja kokemuksiin diskurssianalyysistä.
Tutkimuskysymykseni nousevat kulttuurintutkimuksen, kehitystutkimuksen ja feministisen tutkimuksen kriittisistä, postkolonialistisista
puheenvuoroista. Itseäni kiinnostavia postkolonialistisia kriitikoita ovat erityisesti Edward Said, Stuart Hall, Chandra Talpade Mohanty ja
Gayatri Chakravorty Spivak. Esittelemissäni postkolonialistisissa puheenvuoroissa on nostettu esiin se, kuinka kehitysmaita ja kehitysmaiden
naisia katsotaan länsimaisten diskurssien läpi. Samalla näissä diskursseissa rakennetaan ja ylläpidetään kapeasti määriteltyä ja monoliittista
”kolmannen maailman naisen” -kategoriaa.
Minua kiinnostaa se, kuinka kehitysmaiden naisten ”toiseutta” voidaan esittää suomalaisessa, kehityspoliittisessa mediassa. Kysyn siksi,
minkälaisia representaatioita Kehitysuutisten tekstien kehitysmaiden naisten diskurssit rakentavat, ja millaista identiteettiä sekä kehitysmaiden
naisille että lukijoille diskurssit tuottavat. Tämän jälkeen pyrin omien tutkimushavaintojeni pohjalta keskustelemaan aiempien
tutkimuspuheenvuorojen, tutkielmani kulttuurisen kontekstin kanssa.
Hahmotin aineistosta viisi kehitysmaiden naisia perinteisessä kehitysdiskurssissa representoivaa aladiskurssia, jotka nimesin tasa-arvo-, kurjuus-,
muutos-, sankaruus- ja elämäntarinadiskursseiksi. Diskurssianalyyttiset havaintoni sekä vahvistavat että horjuttavat postkolonialistista kritiikkiä.
Aineistoni diskursseista osa rakentaa ja ylläpitää representaatioita, joissa kehitysmaiden naiset esitetään alistettuina, passiivisina avustettavina tai
korkeintaan kehityksen tuoman muutoksen mannekiineina. Toisaalta tekstien lomasta löytyi myös selkeästi erilaisia puhetapoja, joissa
kehitysmaiden naisia representoitiin aivan tavallisina ihmisinä, tai peräti sankarillisina, aktiivisina oman elämänsä toimijoina. Oman
tutkimuspuheenvuoroni toivon ennen kaikkea kiinnittävän huomiota tarpeeseen punnita kunkin omien representaatiovalintojen kulloisiakin
motiiveita, ja samalla mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kuuntelemaan ja luomaan tilaa kehitysmaiden naisten omille määritelmille elämästään.
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