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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tarkastelen tutkielmassani eurooppalaisen identiteetin rakentamista Euroopan unionin tuottamissa lapsille ja varhaisnuorille suunnatuissa
tiedotusmateriaaleissa. Pyrin selvittämään, millaisen kuvan aineisto antaa eurooppalaisesta identiteetistä, sekä sitä, miten ja millaisilla
identiteetin osa-alueilla eurooppalaista identiteettiä rakennetaan. Liitän tutkimukseni aikaisempaa eurooppalaista identiteettiä käsittelevään
tieteelliseen traditioon. Tarkastelen, löytyykö lapsille ja varhaisnuorille suunnatuista julkaisuista aikaisemmissa tutkimuksissa löydettyjä
eurooppalaisen identiteetin ominaispiirteitä.
Lähestyn eurooppalaisen identiteetin tutkimista toiseuden näkökulmasta. Tarkastelen, kuinka eurooppalaista identiteettiä rakennetaan käyttäen
hyväksi toisia ja toiseutta. Eurooppaa on historian kuluessa määritelty toiseuden avulla. Toisia on löydetty niin Euroopan ulkopuolelta kuin myös
sisäpuolelta.
Tutkielmani teoreettisina lähtökohtina ovat identiteetin konstruktiivisuus, kielellisyys, kontingenttisuus ja sen suhde toiseuteen. Identiteettiä
rakennetaan yhteiskunnallisessa toiminnassa käyttäen apuna kieltä ja toiseuden muodostusta. Identiteetit eivät ole vakaita tai kiinteitä, vaan ne
ovat epävarmoja ja muuttuvia. Identiteetin konstruktiivisuudesta johtuen identiteetit ovat poliittisia. Niillä luodaan, muokataan, ylläpidetään ja
ohjataan yhteiskunnallista todellisuutta. Kyse on siitä, kenen käsitys identiteetistä on vallitseva ja kenellä on oikeus määrittää identiteettejä.
Teoreettisena lähestymistapana käytetään diskurssianalyysiä, jonka teoreettinen koti on sosiaalisen konstruktionismin traditiossa.
Lapsille ja varhaisnuorille suunnatuissa julkaisuissa näkyy tietoinen eurooppalaisen identiteetin rakentaminen. Eurooppalaisesta identiteetistä
annetaan hyvin itsestään selvä kuva, vaikka identiteetit eivät milloinkaan ole vakaita tai eheitä kokonaisuuksia. Identiteetin osa-alueina nähdään
yhteinen kulttuuri, elämäntapa, arvot, symbolit, yhteinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmä, yhteinen maantieteellinen alue sekä Euroopan
kulttuurinen moninaisuus.
Eurooppalaista identiteettiä rakennetaan vahvasti toiseuden avulla. Ulkoisia toisia rakennetaan etsittäessä yhteisyyttä yhteisestä kulttuurista,
elämäntavoista, arvoista, symboleista, taloudellisesta ja poliittisesta järjestelmästä sekä maantieteellisestä alueesta. Sisäisinä toisina nähdään
Euroopan unionin sisällä olevat muut vähemmistöidentiteetit sekä oma sotaisa menneisyys.
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