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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan puolueettoman humanitaarisen avun suhdetta politiikkaan. Humanitaarinen avustustoiminta on aina tapahtunut
keskellä poliittisia konflikteja. Tästä huolimatta humanitaarista apua on pitkään pidetty jokseenkin puolueettomana auttamisen muotona, joka on
maailman politiikan kamppailujen ulkopuolella. Kylmän sodan jälkeen humanitaarinen apu on kuitenkin siirtynyt kansainvälisen politiikan
marginaaleista eturintamalle. Ennen vahvasti puolueeton humanitaarinen avustustyö muodostaa nyt kiinteämmän osan monimutkaista palapeliä,
jossa politiikka, diplomatia ja aseelliset voimat kietoutuvat yhteen uudella tapaa.
2000-kuvun humanitarismin kamppailun keskiössä on humanitaarisen puolueettomuuden tarkoituksenmukaisuus uudella vuosi tuhannella ja
laajemmin koko puolueettoman humanitaarisen avun sisältö. Toiset järjestöt ovat pidättäytyneet selvemmin puolueettomuuden periaatteessa,
toiset ovat ottaneet vahvemman roolin myös konfliktin ratkaisussa ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamisessa. Keskeiseksi
puolueettoman humanitaarisen työn sisällön kannalta nousee erityisesti humanitaarisen avun suhde kehitysapuun ja ihmisoikeuksiin.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on syventyä puolueettoman humanitaarisen avun sisältöön yhden suomalaisen kansalaisjärjestön kautta.
Tarkastelun kohteena ovat Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen yksikön käsitys puolueettomuudesta sekä yksikön keinot turvata tämä avun
puolueettomuus. Tutkimus on toteutettu haastattelututkimuksena Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisessa yksikössä. Haastattelumetodina on
käytetty puolistrukturoitua haastattelua.
Analyysin perusteella voidaan sanoa, että Kirkon Ulkomaanavun humanitaarinen yksikkö määrittelee puolueettomuuden lähinnä kolmella tapaa.
Puolueettomuuden kriteerejä ovat: apu riippuu pelkästään avun tarpeesta, avunantajan poliittista, uskonnollista tai rodullista alkuperää ei katsota
apua annettaessa sekä konfliktiin ei oteta kantaa. Suurin osa vastaajista koki hyväksi asiaksi, että KUA tekee sekä kehitysyhteistyötä, että
humanitaarista apua: samanlaisia positiivisia mielleyhtymiä ei ollut havaittavissa puhuttaessa ihmisoikeuksista ja vaikuttamistoiminnasta.
Työntekijöillä oli selkeästi vahva puolueeton identiteetti, mutta puolueettomuutta ei juurikaan problematisoitu. Tämä näkyi muun muassa siinä,
että ainoastaan kaksi haastateltavaa kuvaili järjestössä olevia puolueettomuuden turvaamiseen liittyviä menettelytapoja.
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