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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän pro gradu –tutkielman aiheena on ihmiskeskeinen kehitys Community Health Evangelism (CHE) projektissa Pohjois-Thaimaassa. Pro
gradu –tutkielman teoreettisessa osiossa esitellään ensin lyhyesti muutama erilainen ihmiskäsitys. Tämän jälkeen pureudutaan neljään eri
ihmiskeskeisen kehityksen teoriaan, jotka ovat Manfred Max-Neefin human scale development, John Friedmannin empowerment teoria,
ihmiskeskeinen kehitys Yhdistyneissä Kansakunnissa ja Maailman Pankin empowerment teoria.
Tässä pro gradu –tutkielmassa pyritään selvittämään, kuinka ihmiskeskeinen kehitys on tapahtunut Fida Internationalin CHE projektin kautta Na
Poon kylässä peilaamalla tapahtunutta kehitystä yllä mainittuihin neljään ihmiskeskeisen kehityksen teoriaan. Toiseksi, CHE menetelmää
analysoidaan, jotta voitaisiin nähdä, kuinka se aiheuttaa ihmiskeskeistä kehitystä. Myös uskonnollinen ulottuvuus Na Poon kehitysyhteistyössä
käsitellään lyhyesti. Sen lisäksi, että ihmiskeskeisen kehityksen teorioita käytetään peilinä kehitystä tutkittaessa, päätutkimusmetodeja ovat
haastattelut ja PRA –tyyppiset ryhmätyöt, joita jotkut Na Poon asukkaat ovat tehneet. Joitain tutkimuksen tärkeimmistä lähteistä ovat Manfred
Max-Neefin Development and Human Needs kirjassa Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation (Ekins, P. & Max-Neef, M. [toim.]
1992), John Friedmannin kirja Empowerment: The Politics of Alternative Development (1992) ja kolmanneksi Stan Rowlandin kirja Multiplying
Light & Truth through Community Health Evangelism (2001).
Tutkimuksen tärkein tulos on se, että ihmiskeskeistä kehitystä on jossain määrin tapahtunut Fida Internationalin CHE projektissa Na Poon
kylässä Pohjois-Thaimaassa. Esimerkiksi valinnanvapauden alue, joka on sisällytetty jokaiseen näistä neljästä ihmiskeskeisen kehityksen
teoriasta, on selkeästi parantunut projektin kautta. John Friedmannin empowerment teoria, joka keskittyy kotitalouden tasolle, sopii parhaiten
yhteen CHE:n ihanteiden kanssa. Uskonnolla (kristinuskolla) on ollut merkittävä rooli tässä kehitysyhteistyöprojektissa, sillä kyläläiset eivät
usein edes erottele asioita, jotka ovat muuttuneet uskonnon tai puhtaasti kehitysyhteistyön takia.
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