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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Pro gradu -tutkielmani koskee Chilen Pinochetin diktatuurin aikaisen naisliikkeen muistamista, sekä kiinnostusta naisliikkeen
menneisyyttä kohtaan nykyaikana. Diktatuurin aikana järjestäytyneet naiset olivat huomattava oppositiotoimijia ja naisten
järjestöt olivat ensimmäisiä kansalaisjärjestöjä, jotka uskalsivat julkisesti vastustaa sotilasjunttaa. Diktatuurin jälkeisen
siirtymäaikakauden myötä on kuitenkin sukupuoleen perustuva liike menettänyt aiemman näkyvyytensä ja tärkeytensä Chilen
politiikassa.

Tutkielmassa lähestytään aihetta ensin käsittelemällä Chilen valtion virallista historiapolitiikkaa ja etenkin sitä, miten
kansalaisyhteiskunnan vaikutus diktatuurin aikana on siinä esillä, jos lainkaan. Toiseksi naisliikkeeseen osallistuneiden
naisten omia havaintoja ja kokemuksia sekä järjestäytyneiden naisten julkisissa tilaisuuksissa käyttämää diskurssia eritellään
ja näiden pohjalta analysoidaan naisten oma kiinnostus käsitellä menneisyyttään ja pitää sitä esillä, sekä heidän
mahdollisuuksistaan kertoa aiheesta. Historiallinen muistaminen käsitellään tutkielmassa Isabel Shafir Piperin teorian
mukaisesti: muistaminen tapahtuu aina nykyhetkessä ja on olemassa loputtomia tapaoja muistaa ja rakentaa muistoja, eikä
yhdestä oikeasta muistista voida puhua. Kuitenkin, jos jaettu historiallinen muisti lähimenneisyydestä perustuu pelkästään
sortoon ja menetykseen, eikä siinä ole lainkaan toimijuuden konseptia, tällä on kauaskantoisia seurauksia jälkidiktatuuriselle
kansalaisyhteiskunnalle. 

Naisten kokemus yhteiskunnallisina toimijoina ja Chilen naisten poliittinen historia ovat tutkielman ytimessä. Lähdeaineisto
perustuu pääosin syvällisiin puoli-jäsenneltyihin haastatteluihin keskeisten johtajahahmojen kanssa. Keskeistä haastatteluissa
on naisten oma tapa pitää jaettua menneisyyttä esillä arjessa sekä sen jakaminen ulkopuolisten kanssa. Haastatellut naiset
toimivat diktatuurin aikana naisliikkeessä tai heillä on ollut keskeinen asema naisasiajärjestöissä ja politiikassa diktatuurin
jälkeen. Lisäksi totuuskomissioraportit toimivat lähdeaineistona Chilen valtion muistipolitiikasta diktatuurin jälkeen.

Tutkielman johtopäätökset ovat, ettei valtion virallisessa muistipolitiikassa ole lainkaan kiinnostusta esittää naisia keskeisinä
yhteiskunnallista toimijoina. Yleisesti kiinnostus, etenkin nuorten, diktatuurin aikaista yhteiskuntaa sekä yleisesti
menneisyyttä kohti on vähäinen. Naisaktiivit, jotka olivat myös menneisyydessä mobilisoituneita, ovat ainoat, jotka pystyvät
jakamaan kokemuksiaan. Heidän kokemuksilleen on kuitenkin vaikea löytää vastaanottavaa yleisöä, vaikka he itse pitävät
diskursseissaan menneisyyden panosta aktiivisesti esillä. Historioitsija Gabriel Salazarin esittämän teorian mukaisesti Chilessä
virallinen muisti ja kansalaisyhteiskunnasta kumpuava sosiaalinen muisti ovatkin sisällöltään toistensa vastakohtia, ja näin
kansalaisjärjestöjen muistamisen voi nähdä vastarintatoimintana viralliselle unohdukselle. 

Tutkielman analyysissä esitetään ajatus muistista oikeutena, ei pelkkänä kiinnostuksen kohteena. Jälki-diktatuurisissa
yhteiskunnissa, kuten tämän päivän Chilessä, on tarvetta muistamiselle, joka ei rajoitu ihmisoikeusloukkauksiin. Erityisen
tärkeää on korostaa eri toimijoiden panosta kansalaisyhteiskunnassa ja nykyään marginaalisten ryhmien tärkeyttä
oppositiotoimijoina. Yhteenvetona todetaan, että mahdollisuus muutokseen muistipolitiikassa ja kansalaisyhteiskunnan
muistamiselle on aina olemassa: kansalaisliikkeen muistaminen liittyy aina yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa sitä
harjoitetaan, sekä kansalaisliikehdinnän dynamiikkaan.
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