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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Immateriaalioikeuksien vahvistuminen ja luonnollistaminen on johtanut kiinnostavan vastaliikkeen syntyyn. Keskeiset
tutkimuskysymykset: (1) Miten immateriaalioikeudet todentavat hegemoniaa uus-Gramscilaisessa viitekehyksessä. (2)
Organisaation tai liikkeen vastahegemonisen potentiaalin analysoivan teoreettisen kriteeristön luonti. Ja (3) Kriteeristön käyttö
Ruotsin Piraattipuolueen tutkimiseen. Uus-Gramscilaisen teorian ja uuden sosiaaliliiketeorian yhdistäminen luo hyvät puitteet
analysoida hegemoniaa ja immateriaalioikeuksien liikettä kohti hegemonian ydintä viimeisen parin vuosikymmenen aikana.
Uuden sosiaaliliiketeorian käyttö uus-Gramscialisessa viitekehyksessä auttaa selittämään miten orgaaniset intellektuellit ovat
siirtyneet puoluetoiminnasta toimimaan kansalaisyhteiskunnallisissa liikkeissä ja organisaatioissa. Lisäksi teoreettinen
viitekehys selittää osaltaan immateriaalioikeuksien vahvistamista vastustavan vastaliikkeen syntyä.  Vastahegemonisen
potentiaalin analyysin viisi keskeistä kriteeriä: (1) Liikkeen tavoitteet, (2) Osallistuminen, (3) Taloudelliset ja muut resurssit,
(4) Filosoofinen perusta (’intellectual base’), ja (5) Yhteensopivuus globaalin progressiivisen puolueen kanssa.
Piraattipuolueen tapauksen tutkimus todentaa että puolueella on (1) vastahegemonisia tavoitteita immateriaalioikeuksien ja
hegemonian linkityksen kautta. Puolue on onnistuneesti uudelleen politisoinut ja kyseenalaistanut immateriaalioikeuksien
suojan Ruotsissa. (2) Puolue on myös onnistunut lisäämään osallistumista varsinkin nuorten keskuudessa, jotka ovat
historiallisesti erittäin välinpitämättömiä politiikkaa kohtaan. Puolueesta on nopeasti tullut jäsenmäärältään Ruotsin toiseksi
suurin puolue. (4) Puolueen taustalta löytyy selkeä akateeminen älykköryhmittymä, mutta minkäänlaista liittoutumista ei ole
havaittu. (3) Taloudelliset resurssit ovat erittäin vaikeassa tilanteessa, puolueen rahoitus tulee lähinnä jäsenmaksuista ja
avainhenkilöiden henkilökohtaisesta taloudesta. Lisäksi, viime aikoina finansseista on taisteltu puolueen sisällä.
Avainhenkilöstön sitoutuminen on hyvä, mutta jos puolue ei pysty näyttämään edistystä on todennäköistä että heistä osa
vaipuu takaisin välinpitämättömyyteen. (5) Piraattipuolue ei ole vielä näyttänyt olevan yhteensopiva globaalin progressiivisen
puoluemuodostuksen kanssa, puolue ei identifioi itseään progressiivisena. Tutkimuksen lopputulokset ovat ristiriitaisia,
puolue ei itse sano olevansa vastahegemoninen, mutta sen päätavoitteiden toteutuminen heikentäisi vallalla olevaa hegemonia.
Puolue onnistui europarlamenttivaaleissa, saaden kaksi paikkaa. Käynnissä olevat vaalit Ruotsissa näyttävät kuitenkin
puolueen suunnan pidemmällä aikavälillä. Immateriaalioikeudet todentavat hegemoniaa, ne ovat siirtyneet entistä lähemmäksi
hegemonia ydintä. Tämä kehitys on johtanut vastaliikeen syntyyn, tulevaisuus näyttää pystyykö tämä vastaliike todeliseen
vastahegemoniaan.
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