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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena on esittää länsimaisen kehitysyhteistyön tämänhetkinen linjaus, jonka pyrkimyksenä on edistää ihmisoikeusperustaista
kehitysyhteistyötä (human rights-based approach to development). Kyseinen ihmisoikeusperustainen lähtökohta on käsitteenä varsin epätarkka ja
yleisesti määrittelemätön. Lähtökohta on myös sinällään varsin uusi suuntaus länsimaisessa kehitysyhteistyössä. Tutkielmassa etsitään vastauksia
kysymyksiin, mitkä olivat syinä ihmisoikeuksien sisällyttämiseen kehitysyhteistyöhön ja millä lailla ihmisoikeusperustainen lähtökohta on
määritelty kehitysyhteistyöpolitiikassa? Lisäksi työssä selvitetään, millä tavoin Mosambikin muslimiväestön kehityksen nähdään edistyvän
tämän uuden paradigman myötä muodostuneiden kehitysyhteistyölinjauksien kautta.
Pari vuosikymmentä sitten länsimainen kehitysyhteistyö oli vielä taloudellisten ehtojen täyttämää toimintaa. Sittemmin ovat ehdot muuttuneet ja
poliittisiin ehtoihin lukeutuvat ihmisoikeuksien noudattamisen edellytykset ovat tulleet taloudellisten kehitysapuvaatimusten rinnalle.
Kehitysavunsaajavaltiot ovat täten valjastettu noudattamaan myös ihmisoikeusperustaisen kehityksen toimintaohjeita. Tutkielmassa esitetään
EU:n, Maailmanpankin ja UNDP:n tulkintoja kyseessä olevasta käsitteestä ja kolmen eri tutkijan teoreettinen analyysi ihmisoikeuksien sekä
kehityksen välisestä yhteydestä. Ihmisoikeusperusteinen lähtökohta selitetäänkin eri tavoin eri tahojen toimesta, eikä lähtökohdalle ole
muodostettu universaalia määritelmää. Silti esitettyjen kolmen eri kehitysyhteistyötahon edistämän lähtökohdan normatiivinen ulottuvuus on
johdettu ihmisoikeuksien universaalista oletuksesta ja lähtökohdan legitiimiys taas perustetaan ihmisoikeussopimuksille.
Ihmisoikeuksien sisällöstä on kiistelty kovasti länsimaisen poliittisen historian saatossa. Tutkielmassa kyseenalaistetaankin
ihmisoikeusperustaisen lähtökohdan sisällyttäminen kehitysyhteistyöhön juuri sen epämääräisen luonteen vuoksi. Lähtökohdan
määrittelemättömyys ja kyvyttömyys päästä siitä yksimielisyyteen ovat syinä myös sen toteuttamisen haasteellisuuteen varsinaisissa
kehitysyhteistyön vastanottajamaissa. Tämä oli erityisesti havaittavissa Mosambikin muslimiväestöä tarkastellessa. Ihmisoikeuksien ja
kehityksen nähdään olevan hyvinkin erilaisten määritelmien varassa olevia ideologioita. Tällöin ne saattavat ajaa poliittisesti värittyneitä
agendoja ja kehitysorganisaatioiden ”tulkinnan varassa” olevat epämääräiset kehityslinjaukset eivät kestä kriittistä arviointia. Tutkielmassa
osoitetaan eettisten ja moraalikäsitysten sekä arvojen olevan pikemminkin kontekstisidonnaisia kuin universaaleja ja absoluuttisia.
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