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Tiivistelmä  Referat  Abstract

The study analyses the needs and expectations of different people and different interest groups
affected by conservation schemes, and examines the possibilities of taking the local opinions into
account in the management of protected areas. Theoretically, the study relies on those approaches
that aim to link the issues of nature protection with the questions of social sustainability and the
livelihood requirements of local people.
The study explains how the concept of protected areas has changed during the history and how the
discourses on protected areas are linked to North-South issues. Protected areas management was
long based on the concepts of strict protection developed in the first protected areas. The amount of
protected areas in the world has increased significantly during the past decades. Together with
population growth this has led into a situation where the majority of protected areas are inhabited
by humans. Consequently, the participation and rights of local people have become important
topics in protected areas discourse.
The issue is studied in detail through a case study of Miraflor protected area in Nicaragua. The
study describes how the protection scheme of this particular area has been constructed and how the
local attitudes toward protection have evolved from past to present. The research sets the case of
Miraflor into the broader context of conservation and sustainability, in order to make suggestions
on management in inhabited protected areas. The case study in based on qualitative research
methods, such as thematic interviews, participant observation and written documentation. There
are almost 5000 inhabitants in Miraflor, and the area is into a large extent under agricultural use.
Land in Miraflor is in the hands of private landowners, as it is in most of the other protected areas
in Nicaragua. The difficult economical and social situation of small-scale landowners and landless
people has left them little choice between nature conservation and livelihood. While institutional
attention to the zone has increased more local people have started to be in favour of the protection
of the area. However, they expect support from the state and other institutions in bearing the costs
of protection. Some of the important reasons for the acceptance of protection lie in the potential
benefits associated to protection, such as new rural development projects, employment possibilities
and tax exemptions.
The protection of inhabited protected areas cannot be achieved with mere restrictions. Instead,
local people have to be offered feasible and attractive possibilities to change their natural resource
use practices so that both human needs and nature conservation objectives are fulfilled.
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Tiivistelmä  Referat  Abstract

Työssä analysoidaan suojeluohjelmien vaikutusalueella asuvien ihmisten ja erilaisten sidosryhmien
tarpeita ja odotuksia, sekä selvitetään miten paikallisten asukkaiden mielipiteet voidaan ottaa
huomioon suojelualueiden hallinnoinnissa. Tutkimuksen teoriatausta perustuu luonnonsuojelun ja
sosiaalisen kestävyyden sekä paikallisten asukkaiden toimeentulotarpeet yhdistäviin näkökulmiin.
Tutkimuksessa selvitetään miten käsitykset suojelualueista ovat muuttuneet vuosien kuluessa, ja
miten
suojelualuekeskustelu
liittyy
Pohjoinen-Etelä
-kysymyksiin.
Ensimmäisten
luonnonsuojelualueiden mallin mukaan suojelualueita toteutettiin pitkään tiukan suojelun
periaatteella. Luonnonsuojelualueiden määrä maailmassa on kasvanut huomattavissa määrin
erityisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Yhdessä väestönkasvun kanssa tämä on johtanut
tilanteeseen, jossa suurella osalla suojelualueista asuu paikallisia asukkaita. Samalla
suojelualuekeskusteluun ovat nousseet kysymykset paikallisten asukkaiden oikeuksista ja
osallistumisesta.
Aihetta käsitellään tapaustutkimuksen kautta nicaragualaisella Miraflorin suojelualueella. Työssä
tutkitaan Miraflorin suojelun taustoja ja sitä miten paikallisten asukkaiden suojelua koskevat
mielipiteet ovat muotoutuneet suojelupäätöksen syntymisestä nykypäivään. Miraflor liitetään
laajempaan luonnonsuojelu- ja kestävän kehityksen keskusteluun ja tapaustutkimukseen
pohjautuen esitetään ehdotuksia asuttujen suojelualueiden hallinnoinnista. Tapaustutkimus
perustuu laadullisiin tutkimusmenetelmiin, kuten teemahaastatteluihin, osallistuvaan havainnointiin
ja erilaisiin kirjallisiin lähteisiin. Miraflorin luonnonsuojelualueella asuu lähes 5000 asukasta, ja
maa on otettu suurimmaksi osaksi maanviljelyksen ja karjatalouden käyttöön. Alue on kokonaan
yksityisten maanomistajien käsissä, kuten lähes kaikilla muillakin suojelualueilla Nicaraguassa.
Pientuottajien ja maattomien vaikea taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on jättänyt vähän
valinnanvaraa suojelun ja oman jokapäiväisen selviytymisen välillä. Lisääntyneen
institutionaalisen huomion myötä yhä suurempi osa asukkaista on kuitenkin periaatteessa
suojelumyönteisiä. Siirtääkseen tämän asenteen käytäntöön he odottavat valtion ja muiden tahojen
tulevan vastaan suojelun kustannuksissa. Suojelu kiinnostaa erityisesti siihen liitettävien
potentiaalisten hyötyjen, kuten uusien maaseudun kehittämisprojektien, työpaikkojen ja
verohelpotusten vuoksi.
Asutuilla luonnonsuojelualueilla luonnonsuojelua ei voida toteuttaa pelkillä kielloilla ja
rajoituksilla. Asukkaille on tarjottava realistisia ja houkuttelevia mahdollisuuksia muuttaa
käytäntöjään niin, että sekä ihmisten tarpeet että luonnonsuojelu toteutuvat.
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