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1 JOHDANTO 
 

 
 

Naisten aseman parantaminen globaalisti on laajasti tunnustettu tavoite, mutta etenkin 

viime aikoina kehitysmaiden
1  

naisten asema on ollut runsaasti esillä. Uutisten kautta 

olemme voineet esimerkiksi todistaa naisten ihmisoikeuksien loukkaamisista 

konfliktialueilla. Myös Suomessa keskustelua ovat herättäneet nuorten 

maahanmuuttajatyttöjen pakkoavioliitot sekä heidän kohtaamansa ns. kunniaväkivalta. 

Toisaalta olemme uutisten kautta voineet myös seurata, kuinka myös naiset ovat 

lähteneet kaduille protestoimaan Pohjois-Afrikan kansanousujen yhteydessä. 

Järjestötasolla naisten ja tyttöjen globaalit oikeudet ovat olleet näkyvästi esillä viime 

aikoina mm. Suomessa kehitysyhteistyö Plan Koska olen tyttö -kampanjan kautta, ja 

erityisesti YK:ssa tammikuussa 2011 toimintansa aloittanut uusi naisten aseman 

parantamiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen keskittyvä yksikkö UN Women 

on yksi osoitus tästä pinnalla olevasta kiinnostuksesta puuttua sukupuolten epätasa- 

arvoon globaalilla tasolla entistä voimallisemmin.
2
 

 

 
 

Naisiin alettiin kiinnittää huomiota kehitystä koskevassa tutkimuksessa ensimmäisen 

kerran 1960-luvulla (Mattila, Seppänen, Vainio-Mattila & Vuola, 2007, 239). 1990- 

luvulla alettiin naisten sijaan puhua enemmän sukupuolesta, mikä johti 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistumiseen
3  

politiikan eri aloilla ja kehitysyhteistyössä 

(mts. 248). 2000-luvun alkuun mennessä myös feminismi oli valtavirtaistunut ja 

siirtynyt yhä enemmän kansainväliselle, ihmisoikeuksia koskevalle tasolle (Mohanty, 
 

 
1  

Käytän tutkimuksessani sanaa kehitysmaat ymmärtäen siihen liittyvän problematiikan. Esimerkiksi 

kehitysmaiksi luettujen maiden sisällä voi olla suuriakin kehityseroja, eikä esimerkiksi köyhyys ole 

pelkästään kehitysmaiden ongelma tai piirre (Koponen, 2007a, 45). Kehitysmaan käsite toimii kuitenkin 

parhaiten tutkijan kategoriana erottelemaan eri maaryhmien, kehitysmaiden ja ns. kehittyneiden maiden, 

historiallisen kokemuksen (mts. 46). Myös käsitteellä kolmas maailma voidaan viitata maihin, jotka ovat 

useimmiten olleet kehitysinterventioiden kohteina (esim. Charlton, 1997, 8–9), mutta postkoloniaalin 

femismin teoretisoinneissa tähän käsitteeseen on sisällytetty myös muissa maissa elävät 

marginalisoituneet ryhmät (ks. alaviite 4). 
2  

“United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women” muodostettiin kesällä 

2010 yhdistämällä suuremmaksi ja kiinteämmäksi kokonaisuudeksi aiemmin hajallaan olleet yksiköt 

(DAW/Division for Advancement of Women, OSAGI/Office of Special Adviser on Gender Issues, 

UNIFEM/UN Development Fund for Women ja INSTRAW/UN International research and training 

institute for the advancement of women). Pitkän linjan YK-toimija Hilkka Pietilän (2010) mukaan naisten 

asema ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä vahvasti esillä YK:ssa kuin tänä päivänä. 
3  

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella (mainstreaming) tarkoitetaan sukupuolinäkökulman 

sisällyttämistä kaikkeen päätöksentekoon organisaatioissa esimerkiksi erityisten hankkeiden avulla 

(Mattila ym. 2007). 
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2003, 249). Samaan aikaan kuitenkin kysymykset siitä, kuinka sukupuolten välisen tasa- 

arvon toteutumiseen tulisi eri puolilla maailmaan pyrkiä, ovat entistä kiistellympiä. 

Myös feminismi tullessaan 2000-luvulla globaaliksi on muuttunut yhä 

hajautuneemmaksi liikkeeksi (Ferree & Tripp, 2006, 13). Hajautumiseen ovat 

vaikuttaneet sukupuolen käsitteen yhdistäminen mm. rodun, luokan, etnisen identiteetin 

ja kansallisuuden käsitteisiin, mihin on osaltaan vaikuttanut feminismin uusin, 

postkoloniaaliseksi feminismiksi
4  

nimetty suuntaus (Mattila ym., 2007, 243).  Naisten ja 

miesten välisen suhteen analysoimisen lisäksi tutkijat ovat yhä enemmän kääntäneet 

katseensa myös mm. naisten ja naisten välisiin suhteisiin. Tämä on johtanut esimerkiksi 

siihen, että länsimaiset naiset ovat kääntäneet katseensa myös itseensä tutkijoina; 

millaisista positioista kolmannen maailman naisia tutkitaan ja millaista todellisuutta 

heistä tuotetaan, ovat nousseet relevanteiksi kysymyksiksi länsimaisen feminismin 

piirissä (Rantonen, 1999, 56–57). 

 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen sitä, kuinka käsitykset sukupuolten tasa- 

arvosta sekä siihen tähtäävän toiminnan keinoista ja päämääristä rakentuvat 

kamerunilaisilla naisten aseman edistämiseen erikoistuneiden järjestöjen työntekijöillä 

kerätyssä haastatteluaineistossa. Aineisto on kerätty 2000-luvun alussa Helsingin 

yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen (nyk. oppiaine) tutkimusprojektin yhteydessä 

(mm. Pirttilä-Backman, Mattsson & Kassea, 2006; Kassea, 2006). Aineisto on 

kymmenen vuotta vanha, mutta tilanne Kamerunissa ei ole juurikaan muuttunut naisten 

aseman osalta
5
. Tarkastelen aineistoa kriittisesti nykyisten kehitys ja naiset -keskustelun 

 

postkoloniaalien feministien kirjoitusten valossa. Lähtökohtanani on, että 

kamerunilaiset asiantuntijat ovat osa tätä monitasoista ja paikoin hyvinkin 

dilemmaattista keskustelua sukupuolten tasa-arvosta ja naisten asemasta ja oikeuksista 

kehitysmaissa, ja että länsimaiset tasa-arvokäsitykset vaikuttavat heidän puheessaan 

naisten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta Kamerunissa yhdessä paikallisten 

realiteettien ja käsitysten kanssa. 
 

 
 

4  
Postkoloniaalisesta/postkoloniaalista feminismistä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti myös nimitystä 

kolmannen maailman feminismit (Third World Feminisms) tai etelän feminismit, koska suuntauksella 

viitataan nimenomaan kehitysmaista tai muusta marginaalista tulevien feministien kirjoituksiin, jotka 

kritisoivat länsimaisen feminismin oletettua universaalisuutta (esim. Mattila ym., 2007; Vuorela, 1999). 
5  

SIGI:n (Social Institutions & Gender Index) sukupuolten tasa-arvoa 102:ssa ei-OECD-maassa 

mittaavalla ranking-listalla Kamerun oli vuonna 2009 sijalla 81. Mittaus perustuu naisten 

kansalaisoikeuksiin, naisten asemaan perheinstituutioissa, naisten omistusoikeuksiin, fyysiseen 

koskemattomuuteen ja poikalasten suosintaan. (SIGI, 2010.) 
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Teoreettis-metodologiset lähtökohtani perustuvat sosiaaliseen konstruktionismiin, jossa 

keskeistä on tarkastella kielen käyttöä ja sen sosiaalista todellisuutta tuottavaa luonnetta. 

Analyysimetodini on diskurssianalyysi, erityisesti sen suomalaiset ja brittiläiset 

sovellukset, joita voi yhdessä kutsua diskursiiviseksi sosiaalipsykologiaksi (Suoninen, 

2002). Näistä lähtökohdista kumpuava tutkimusote mahdollistaa mitä-kysymyksiin 

vastaamisen lisäksi myös miten-kysymyksiin vastaamisen, joka on tässä tutkimuksessa 

keskeisellä sijalla. 

 
 

Tavoitteenani on tarkastella erityisesti sitä, millaisia ristiriitoja tai jännitteitä sisältyy 

sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevaan puheeseen ja millaisina toimijoina miehet ja 

naiset sekä muut mahdolliset subjektit näissä puhetavoissa nähdään. Kiinnitän lisäksi 

huomiota siihen, millaisina länsimaisen feminismin tasa-arvoideologiat tai 

sukupuolikäsitykset näyttäytyvät aineistossa - tulevatko ne ehkä haastetuksi tai miten 

niitä käytetään puheessa – ja millaisia muunlaisia jännitteitä tai tapoja jäsentää 

sukupuolten välisiä suhteita ja sitä kautta naisten ja miesten tasa-arvoa aineistosta 

mahdollisesti on luettavissa? 

 
 

Tulkitsen aiemman tutkimusprojektin yhteydessä kerättyä aineistoa lähtökohdista, jotka 

suhtautuvat kriittisesti naisten aseman tutkimukseen kehitysmaiden kontekstissa. 

Tutkimuksessa ei aseteta länsimaisia tasa-arvoihanteita ja -malleja sekä ns. kehittyvien 

valtioiden tasa-arvoilmapiiriä vastakkain, vaan pyritään purkamaan ja 

kyseenalaistamaan tätä vastakkainasettelua kiinnittämällä siihen erityishuomiota. 

Tutkimukseni viitekehyksen tässä suhteessa muodostaa feministisen tutkimuksen
6
 

 

sukupuolen ja tasa-arvon käsitteiden teoretisoinnin ohella postkoloniaalin feminismin 

alle lukeutuvien feministien kirjoitukset. Jälkimmäiset haastavat tutkijan pohtimaan 

suhdettaan tutkimuksen kohteeseensa ja näin ollen kysymyksiä mm. representaatiosta, 
 
 

 
6  

Käytän tutkimuksessani käsitettä feministinen tutkimus viitaten sillä tutkimusalaan, josta voidaan käyttää 

myös termejä naistutkimus tai sukupuolen tutkimus. Feministinen tutkimus ja naistutkimus muistuttavat 

kuitenkin sukupuolen tutkimuksen käsitettä enemmän siitä, että ”feministisessä ajattelussa on kyse 

jatkuvasta kamppailusta valtaideologiaa, hegemonisia sukupuolidiskursseja sekä niiden tuottamaa naisten 

alistusta vastaan” (Koivunen & Liljeström, 1996, 25). Näin ollen feministisen tutkimuksen käsite sopii 

tämän tutkimuksen käyttöön paremmin kuin neutraalimpi sukupuolen tutkimuksen käsite. Lisäksi se on 

linjassa postkoloniaalin feminismin kriittisen orientaation kanssa. Poikkeuksena tästä käytän kuitenkin 

peruskäsitteiden käsittelyn yhteydessä luvussa 3.1 käsitettä sukupuolitutkimus Mattilan ym. (2007, 233) 

esimerkin mukaisesti. 
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identiteetistä, toimijuudesta ja vallasta naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon 

globaalin tutkimuksen kentällä (Vuorela, 1999, 16). 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
 

2.1 Kieli ja kulttuuri merkitysten rakentajina 
 
 
 

Kieli on todellisuuden sosiaalisen rakentumisen perusta. Tutkimalla kielen 

rakentumisen prosesseja ja merkityksiä voimme ymmärtää todellisuuden rakentumisen 

prosesseja. Tällaista teoreettis-metodologista lähtökohtaa kutsutaan sosiaaliseksi 

konstruktionisimiksi (Berger & Luckmann, 1966). Sosiaalista todellisuutta ei 

kuitenkaan tuoteta tyhjiössä, vaan se rakentuu aina jonkin tietyn erityisen 

merkityssysteemin sisällä, jota voidaan nimittää kulttuuriksi (Keesing & Strathern, 

1998). Merkitykset muotoutuvat kuitenkin lisäksi historiallisissa vuorovaikutussuhteissa 
 

(Gergen & Gergen, 2003), joten kulttuuri on myös dynaaminen prosessi (Koponen, 
 

2007). 
 

 
 

Tässä tutkimuksessa kulttuurin käsite on erityisen keskeisellä sijalla. Ensinnäkin 

kulttuuri on läsnä sinä erityisenä merkitysten järjestelmänä, josta käsin haastateltavat 

aineistossani tuottavat omaa erityistä sosiaalista todellisuuttaan. Voidaan myös kysyä, 

rakentuuko tietty paikallinen todellisuus ainoastaan lokaaleista resursseista käsin vai 

voidaanko ajatella, että lokaali kulttuuri hyödyntää globaaleja puhetapoja merkitysten 

rakentumisen välineenä. Lisäksi kulttuurin käsitettä tulee pohtia tässä tutkimuksessa 

suhteessa tutkijan positioon; ei ole itsestään selvää, että kamerunilaista 

merkitysjärjestelmää voidaan ymmärtää suomalaisesta käsin; tutkimuksenteko 

edellyttää perehtyneisyyttä käsillä olevan tutkimuskohteen edustamaan ”kulttuuriin”. 

 
 

Ymmärrän kulttuurin tutkimuksessani kahdella tavalla: yhtäältä dynaamisena 

merkitysten tuottamisen prosessina (Koponen, 2007b), toisaalta erityisenä, johonkin 

tiettyyn paikkaan sidottuna ideoiden ja merkitysten järjestelmänä (Keesing & Strathern, 

1998). Katson näiden määritelmien olevan hieman eri näkökulmia kulttuurin 

käsitteeseen, joita kumpaakin tarvitsen kiinnekohtina kamerunilaisten asiantuntijoiden 

haastatteluaineiston tutkimiselle, mutta en pidä näkökulmia toisiaan poissulkevina: 

kulttuuri on samanaikaisesti sekä pysyvä että muuntuva. Esittelen seuraavaksi nämä 

teoreettiset lähestymistavat kulttuurin käsitteen ymmärtämiselle. Käsittelen tarkemmin 
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”kulttuurieroja” analyysin kannalta luvussa 4.3., jossa reflektoin omaa positiotani 

tutkijana suhteessa tutkimuskohteeseeni. 

 

 
 

2.1.1 Kulttuuri dynaamisena prosessina 
 

 
 

Erilaiset kulttuurikäsitykset voidaan Koposen (2007b, 75) mukaan jakaa ns. 

essentialistisiin ja antiessentialistisiin kulttuurikäsityksiin. Essentialistisessa 

kulttuurikäsityksessä kulttuuri nähdään staattisena ja muuttumattomana tilana tai 

paikkana (mts.). Antiessentialistisessa (muuttuvassa) kulttuurikäsityksessä kulttuuri 

puolestaan nähdään aktiivisena merkitysten luomisen ja kiistelyn prosessina, jossa 

keskiöön nousee ihmisten kyky ylittää kulttuurien rajoja (mts.): 

 
 

Ihmiset voivat käyttää yhtä aikaa paikallisia, kansallisia ja globaaleja kulttuuriresursseja, ja 

vaikka jokin tietty näkemys vahvimmillaan näyttäisi kiistattomalta, todellisuudessa mikään 

kulttuuri ei ole muuttumaton eikä täysin yhtenäinen. Kulttuuri ei koskaan ole koskematon, vaan 

se on aina rakennettavissa uudelleen ja muuttuu koko ajan. (Koponen, 2007b, 75.) 
 
 

Tässä tutkimuksessa antiessentialistinen kulttuuria dynaamisena prosessina tarkasteleva 

kulttuurikäsitys mahdollistaa sen tarkastelemisen, mistä kulttuuriresursseista 

haastateltavat ammentavat puhuessaan naisten asemasta ja sukupuolten tasa-arvon 

edellytyksistä ja miten näitä resursseja käytetään. Nämä resurssit voivat olla yhtä lailla 

paikallisia tai laajempia globaaleja puhetapoja. En siis ole kiinnostunut siitä, millainen 

on kamerunilainen ”kulttuuri” tai millä tavalla se eroaa länsimaisesta ”kulttuurista”, 

vaan miten kamerunilaiset asiantuntijat hyödyntävät erilaisia kulttuurisia resursseja 

sosiaalisen todellisuuden rakentamisessa naisten asemasta ja sukupuolten välisistä 

suhteista. Antiessentialistinen kulttuurikäsitys painottaa ihmisten omaa toimijuutta 

kulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä, siten se sopii myös kielenkäytön keskiöön 

nostavan ja diskurssianalyyttisen tutkimuksen lähtökohdaksi. 

 

 
 

2.1.2 Kulttuuri jaettujen ideoiden systeeminä 
 

 
 

On kuitenkin selvää, että maailmassa on kulttuureita tai kulttuurisia alueita, jotka 

eroavat ainakin jossain määrin toisistaan ja jotka voidaan määritellä suhteessa toisiinsa. 

Jotta tutkija voi tuottaa aineistosta diskurssianalyyttista luentaa, hänellä täytyy olla 

ainakin jonkinasteinen tietoisuus sen ympärillä olevista kulttuurisista trendeistä ja 
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poliittisten ja sosiaalisten kehityslinjojen vihjeistä, jotta hän voi tietää mihin 

tekstiaineisto viittaa (Parker & Burman, 1993, 158). Esimerkiksi minulla tutkijana on 

pääsy globaaleihin kulttuurisiin resursseihin, mutta ei paikallisiin resursseihin muuten 

kuin aineiston ja tutkimuskirjallisuuden kautta. Tämän vuoksi tämä tutkimus edellyttää 

myös sellaista määritelmää kulttuurista, joka mahdollistaa kulttuurierojen huomioon 

ottamisen ja antaa tutkijalle mahdollisuuden muodostaa kuva ”toisen” kulttuurin 

käytännöistä, arvoista ja ajattelutavoista. Tämä merkitsee myös sitä, että myös tutkijan 

edustama kulttuuri ymmärretään samanlaiseksi vakiintuneeksi merkitysjärjestelmäksi, 

eikä sitä aseteta tutkittavien edustaman ”kulttuurin” yläpuolelle tai alapuolelle. 

Kamerunin tai Afrikan kulttuuristen erityispiirteiden tarkasteluun sopii Keesingin ja 

Strathernin (1998, 16) esittelemä antropologinen, ns. ideationaalinen kulttuurikäsitys, 

jossa kulttuuri määritellään ideoiden systeemiksi rajamaatta sitä kuitenkaan staattiseksi 

tilaksi tai paikaksi: 

 
 

Cultures in this sense comprise systems of shared ideas, systems of concepts and rules and 

meanings that underlie and are expressed in the ways that humans live. Culture, so defined, 

refers to what humans learn, not what they do and make. (Mts., kursivointi Keesingin ja 

Strathernin) 
 
 

Tämä määritelmä viittaa siihen, että kulttuuri on ihmisten muodostaman ryhmän 

yhteisesti sovittu ideoiden systeemi, joka voi myös muuntua: ihmiset oppivat kulttuuria, 

eivät vain toteuta sitä. On kuitenkin vaikea määritellä, voidaanko esimerkiksi yhden 

kansakunnan kohdalla puhua yhdestä yhtenäisestä kulttuurista. Esimerkiksi Kassea 

(2006, 122) on huomauttanut, että Kamerun on ”kulttuurinen mosaiikki” erilaisia 

järjestelmiä, joissa sukupuolten väliset suhteet ovat järjestyneet eri tavalla. Myös Smith, 

Bond ja Kağıtçıbaşt (2006, 56) tuovat esiin, että useimmilla kansakunnilla ei ole yhtä 

kulttuuria, vaan ne ovat erilaisten kulttuurien mosaiikkeja, jotka toimivat tiettyjen 

sosiaalisten ja institutionaalisten voimien rajoitteissa. Paikallista, kamerunilaista, 

kulttuuria lähestytään tässä tutkimuksessa kiinnittäen huomiota sosiaalisiin ja 

institutionaalisiin raameihin, kuten mm. lakiin. Sukupuolten välisistä suhteista ja tasa- 

arvokäsityksistä koskevaa ”hiljaista tietoa” avataan tarkemmin afrikkalaisen feminismin 

kautta, josta kirjoittaneet ovat pohtineet erityisesti länsimaisen ja afrikkalaisen 

feminismin eroavaisuuksia. Vaikka nämä tarkastelukulmat eivät valotakaan mitenkään 

tyhjentävästi sitä koko todellisuutta, jossa kamerunilaiset asiantuntijat toimivat ja 

ajattelevat, niiden kautta voi kuitenkin ajatella pääsevän käsiksi tekijöihin, jotka 
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merkittävällä tavalla vaikuttavat tapoihin jäsentää sukupuolten välisiä suhteita ja tasa- 

arvon kehitystä Kamerunissa. 

 
 
 

2.2 Diskurssianalyysi kulttuurien välisessä tutkimuksessa 
 

 
 

Tutkimukseni metodina on diskurssianalyysi, jota käytän soveltaen suomalaista 

diskurssianalyysia sekä brittiläistä diskursiivista psykologiaa. Valotan tässä luvussa 

tutkimukseni sijoittumista kulttuurien välisen tutkimuksen
7  

kentälle metodini, 

sosiaalipsykologisen diskurssianalyysin, näkökulmasta sekä diskurssianalyysin käyttöä 

Afrikassa ja Kamerunia koskevassa tutkimuksessa. 

 
 

Diskurssianalyysi on eurooppalainen suuntaus, joka on kehittynyt yksikielisissä 

konteksteissa, kuten esimerkiksi Englannissa, eikä sitä ole juurikaan yhdistetty 

kulttuurien väliseen tutkimukseen (Burman, Kottler, Levett & Parker, 1997, 9). 

Diskurssianalyysi on kuitenkin paljon suosiota saanut metodi, joka on inspiroinut monia 

tutkijoita selittämään omaa kulttuuriaan ja ympäristöään myös Euroopan ulkopuolella 

(Bolívar, 2010). Kiinnostuksesta diskurssianalyysin monikulttuurisesta soveltamisesta 

kertoo myös vuodesta 2006 lähtien ilmestynyt Journal of Multicultural Discourses, 

jossa on julkaistu diskurssianalyyttisia tutkimuksia niin Aasian, Afrikan, Latinalaisen 

Amerikan kuin länsimaisten suuntausten lähtökohdista. Erityisesti focault‟laisesta 

perinteestä ponnistava kriittinen diskurssianalyysi ja teksti- ja media-aineistojen 

käyttäminen tutkimusaineistona näyttävät olleen suosittuja tutkimustapoja Euroopan 

ulkopuolella diskurssianalyysia soveltavissa tai Euroopassa marginaalisia ryhmiä 

käsittelevissä tutkimuksissa (esim. Bolívar, 2010; Gil-Bardaji, 2009; Pietikäinen, 2008). 

Afrikassa yleisesti taas erityisesti lingvistinen kielenkäytön yksityiskohtiin perustuva 

tutkimus tai kielikysymykset yleensä ovat kiinnostaneet (esim. Batibo, 2009; Oyinkan, 

2010). 
 

 
 
 
 

7  
Kulttuurien välisellä tutkimuksella tarkoitan tässä sosiaalipsykologista kielen, kommunikaation ja 

diskurssien tutkimusta, joka pyrkii laajentamaan tutkimuksen kohteitaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

ulkopuolelle. Kielen, kommunikaation ja diskurssien tutkimuksessa tutkimuskohteet ovat useimmiten 

tulleet angloamerikkalaisista ja eurooppalaisista kulttuureista tai tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 

kiinnostuksenkohteet ovat lähtöisin länsimaisista instituutioista (Shi-xu, 2009). Tutkimusta joka pyrkii 

saamaan vaiennetut tai marginalisoidut diskurssit esiin, voidaan kutsua myös monikulttuuristen 

(multicultural) diskurssien tutkimiseksi (esim. Shi-xu, 2006). 
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Afrikassa diskurssianalyysi on ollut kuitenkin suosituinta Etelä-Afrikassa, jossa sitä on 

käytetty erilaisia media- ja poliittisia aineistoja hyödyntävässä tutkimuksessa (Burman 

ym. 1997, 9). Apartheidin purkautumisen jälkeen erilaiset etnisyyteen ja köyhyyteen 

liittyvät aiheet ovat olleet ja ovat edelleen hyvin suosittuja Etelä-Afrikassa (mts.). Sen 

sijaan sukupuoleen liittyvä tutkimus on Burmanin ym. (mts. 8) mukaan jäänyt 

nimelliselle sijalle eteläafrikkalaisessa diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa. Kuitenkin 

juuri feministisessä tutkimuksessa diskurssianalyysi on yhdistetty sosiaalipsykologian 

piirissä kehitettyyn diskursiiviseen psykologiaan ja haastattelumetodiin ainakin Etelä- 

Afrikassa (esim. Shefer & Foster, 2001). Haastatteluiden käyttöä feministisessä 

tutkimuksessa koskevat keskustelut yleisesti ovat painiskelleet kokemuksen ja 

”todellisuuden” välisten kysymysten kanssa, kun positivistinen ja 

postmoderni/posstrukturalistinen suuntaus on haastanut niiden välisen yhteyden 

(Kitzinger, 2004, 116–117). 

 
 

Kamerunissa diskurssianalyyttista tutkimusta saatikka diskurssianalyyttista tutkimusta 

sukupuolikysymyksiä koskien ei ole juuri tehty. Poikkeuksena on kuitenkin Lilian Lem 

Atangan (2010) tuore tutkimus Gender, discourse and power in the Cameroonian 

parliament. Tutkimuksessaan Atanga tarkasteli kamerunilaisten parlamentaarikkojen 

diskursiivisia strategioita sukupuolta koskevissa puheissa. Hänen tutkimuksensa osoitti, 

että kansanedustajat käyttivät sekä traditionaalisia että moderneja sukupuolta koskevia 

puhetapoja. Atangan tutkimustulosten mukaan Kamerunissa ovat edelleen vallalla sekä 

perinteiset yhteiskunnan jatkuvuuteen tähtäävät diskurssit että modernit, progressiiviset 

sukupuoliroolien uudistamiseen tähtäävät puhetavat tässä erityisessä institutionaalisessa 

kontekstissa. Atangan mukaan sukupuolten tasa-arvon kehitystä tukevat sosiaaliset ja 

diskursiiviset voimat, jotka ovat sekä globaaleja että kansallisia, mutta tämän 

kehityksen esteenä ovat aktiivisiin naisiin kohdistuvat traditionaaliset rooliodotukset, 

joita näiden naisten on vaikea yhdistää modernin koulutetun naisen rooliin. (Mts. 215– 

223.) 
 

 
 

Traditionaalin ja modernin käsitteiden dikotomia, joka helposti määrittyy länsimaisesta 

kontekstista käsin tehdyssä tutkimuksessa implisiittiseksi esioletukseksi, on myös 

ongelmallinen. Kamerunin etnistä ryhmää Nso:ta tutkinut Miriam Goheen (1996, 23) 

nimittäin huomauttaa, että nämä käsitteet kantavat helposti evolutionaariseen ajatteluun 
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perustuvia konnotaatiota, joissa traditionaalinen nähdään staattisena voimana ja moderni 

edistyksellisenä. Vaikka Goheen ei kykene luopumaan näiden käsitteiden käytöstä 

omassakaan tutkimuksessaan, hän painottaa, että dikotomia niiden välillä on 

keinotekoinen. Otan myös omassa tutkimuksessani kannan, jossa traditionaalinen 

itsessään ei merkitse taantumuksellisuutta tai staattisuutta tai moderni edistystä ja 

progressiota, ja pyrin tulkitsemaan näitä käsitteitä kriittisesti ennalta asetetuista 

arvotuksista riisuttuina ja paikantamaan niiden merkityksiä haastatteluaineistossa 

rakentuvina ilmiöinä. Samaan tapaan pyrin myös välttämään dikotomioihin 

nojautumista, joissa ”länsi” merkitsisi sukupuolten tasa-arvolle edistystä ja kolmas 

maailma suhteessa siihen taantumusta. Mielenkiintoista onkin katsoa, saavatko nämä 

käsitteet tällaisia merkityksiä tutkimusaineistossani, ja jos, niin milloin, tai voivatko ne 

saada myös muunlaisia merkityksellistämisiä, ts. pyritäänkö niitä haastamaan. 

 
 

Kuinka Euroopassa kehitetty diskurssianalyysi sitten soveltuu ”toisen” kulttuurin 

tutkimiseen? Vaikka kiinnostusta diskurssianalyysin kulttuurirajojen ylittävälle 

soveltamiselle on ollut, eurooppalaisessa kontekstissa kehitetyn diskurssianalyysin 

käytöstä ei-eurooppalaisten yhteiskuntien tutkimisessa on esitetty myös kritiikkiä (esim. 

Bolívar, 2010; Painter & Theron, 2001). Painter ja Theron (2001) ovat nähneet 

sosiaalipsykologian piirissä kehitetyn diskursiivisen psykologian ongelmana, tai 

ennemminkin haasteena, sen, että se tuottaa uudelleen länsimaisia oletuksia, arvoja ja 

dikotomioita kuten yksilö vs. yhteiskunta, mieli vs. ruumis, symbolinen vs. 

materiaalinen, kognitio (järki) vs. emootio (tunne). Painter ja Theron (2001) haluavatkin 

kehittää diskursiivista psykologiaa suuntaan, joka ottaa paremmin huomioon 

kokemuksen kulttuurisena. 
 

 
 

Latinalaisessa Amerikassa toimiva tutkija Bolívar (2010), joka on myös Painterin ja 

Theronin (2001) tapaan kiinnittänyt huomiota diskurssianalyysin epistemologisiin 

ongelmiin diskurssianalyysin soveltamisessa monikulttuurisissa tutkimuksissa, on 

puolestaan kehitellyt kriittisen diskurssianalyysin lähestymistapaa, joka keskittyy 

tutkimaan sitä, miten ihmiset, poliittiset johtajat, kansalaiset ja media osallistuvat 

sosiaalisen ja poliittisen dynamiikan muovaamiseen. Bolívarin (2010) mukaan 

lähestymistapa, joka kääntää keskipisteeksi tekstin sijaan kontekstin, jossa ihmiset 

osallistuvat tapahtumiin, soveltuu paremmin sellaisten maiden tutkimiseen, joissa vallan 
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ja politiikan kysymykset ovat enemmän esillä ja vaikuttavat ihmisten elämään 

suoremmin kuin läntisissä demokraattisissa yhteiskunnissa. Kontekstilla Bolívar (mt.) 

tarkoittaa esimerkiksi yhteiskunnan sosiaalisia ja poliittisia prosesseja, 

vuorovaikutuksen kontrollointia, ideologioita ja muutokseen pyrkiviä toimia. 

 
 

Diskurssianalyysia ja diskursiivista psykologiaa on kritisoitu myös sen käytännön 

sovellutusmahdollisuuksiin ja tutkimustulosten käytettävyyteen liittyen. Burman ym. 

(1997, 9) nostavat esitetystä kritiikistä esiin sen, että diskurssianalyysia on pidetty 

elitistisenä tuontituotteena, jota vain tietoon ja valtaan nähden etuoikeutetussa asemassa 

olevat valkoiset saavat ja osaavat tehdä. Lisäksi diskurssianalyysia on heidän mukaansa 

kritisoitu siitä, että vaikka sen avulla on tutkittu vallan teemoja, tuloksia on ollut 

positivistis-empirististä tutkimustietoa vaikeampaa soveltaa käytännön poliittisessa 

toiminnassa (mts.). Burman ym. kuitenkin puolustavat sosiaalipsykologisen 

diskurssianalyysin käyttöä vallan teemojen tutkimuksessa. Kirjoittajat pyrkivät 

yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita käsitteleviä artikkeleita kokoavalla teoksellaan 

Culture, power and difference: discourse analysis in South Africa (1997) osoittamaan, 

että diskurssianalyyttinen tutkimus ”voi tarjota edistävän kehyksen kriittiselle 

interventiolle ja radikaalille poliittiselle sitoumukselle”
8  

(mts. 2; kursiivit kirjoittajien). 
 

Tämä tapahtuu heidän mukaansa sitomalla diskurssianalyyttiset käytännöt kulttuuris- 

poliittiseen kontekstiin, jota tuottavat niin tutkimus, politiikka, media kuin 

arkipäiväinen puhe (mts. 1). Tähän metodologisen kehyksen antaa vallan analyysiin 

keskittyvä focault‟lainen kriittinen diskurssianalyysi. Burman ym. edustavatkin 

sosiaalipsykologisessa diskurssitutkimuksessa kriittistä suuntausta. 

 
 

Macleod ja Wilbraham (2006) kuitenkin kritisoivat Ian Parkeria, joka on yksi edellä 

mainitun kirjan toimittajista ja toiminut edelläkävijänä diskurssianalyysin 

soveltamisessa Etelä-Afrikassa, postkoloniaalin (feminismin) ajattelun vähäisestä 

huomioimisesta. Myöskään Atanga (2010) ei viittaa omassa tutkimuksessaan mitenkään 

näkyvästi postkoloniaalin feminismin teoreetikoihin. Onkin mielenkiintoista katsoa, 

miten postkoloniaali suuntaus vaikuttaa lähitulevaisuudessa myös diskurssianalyyttisiin 

kulttuurien välisiin tutkimuksiin sukupuolentutkimuksen saralla. Omassa 

tutkimuksessani otan postkoloniaalin feminismin ajattelun yhdeksi tutkimukseni 
 

 
8  

Suomennos oma, kursivoinnit Burmanin ym. (1997). 
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lähtökohdaksi Macleodin ja Wilbrahamin (mt.) suositusten mukaisesti, ja tutkimukseni 

toimii myös yhtenä esimerkkinä näiden lähestymistapojen yhdistämisestä. 

 
 

Näyttää siltä, että yleisesti diskurssianalyysin käyttöön kohdistuvan kritiikin 

tarkoituksena on laajentaa ja kehittää diskurssianalyysin sovellutuksia 

monikulttuurisemman tutkimuksen suuntaan, ei siis argumentoida diskurssianalyyttisten 

sovellutusten käyttöä vastaan ei-länsimaisissa konteksteissa. Kritiikki voidaankin nähdä 

hedelmällisenä diskurssianalyyttista tutkimusta fasilitoivana keskusteluna, kuten Pirjo 

Nikander on huomauttanut (2006, 426). Erilaiset versiot, traditiot ja debatit ovat 

käynnissä diskurssianalyyttisella kentällä vilkkaina (mts.). Paitsi että monikulttuuristen 

diskurssien tutkiminen tuo uusia näkökulmia vanhoihin tutkimusaiheisiin (Shi-xu, 

2006), diskurssianalyysin soveltaminen kulttuurien väliseen tutkimukseen edistää myös 

diskurssianalyysin sisällä käytyä keskustelua. 

 
 
 

2.3 Miksi tutkia kamerunilaisten tasa-arvokysymysten asiantuntijoiden 

puhetapoja? 
 
 

Mikä on kamerunilaisten naisten asioihin ja tasa-arvon edistämiseen tähtäävien 

järjestöjen työntekijöiden rooli yhteiskunnallisina toimijoina Kamerunissa? Miksi 

näiden asiantuntijoiden kielenkäytön tutkiminen on kiinnostavaa ja merkityksellistä? 

Nämä kysymykset ovat olennaisia paitsi tutkimuksen motiivin, myös sen 

määrittämisessä, millaisia asioita tai mistä näkökulmasta asiantuntijoiden kielenkäyttöä 

on hedelmällistä analysoida. 

 
 

Tutkimukseni yhtenä lähtökohtana on, että kamerunilaisilla asiantuntijoilla on sekä 

paikallisen tason että globaalin tason tietoa naisten asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon 

liittyvissä kysymyksissä. Merryn (2006) mukaan erilaisten instituutioiden ja järjestöjen 

työntekijät ovat mielenkiintoisessa asemassa juuri siksi, että he elävät ikään kuin 

kahden maailman välissä: yhtäältä heillä on yhteys ns. ruohonjuuritasoon, eli 

paikallisiin kulttuurisiin käytäntöihin, toisaalta heillä on asiantuntemusta myös 

kansalliset rajat ylittäviin eli transnationaaleihin
9  

keskusteluihin ja 
 

 
9  

Davydovan (2010) mukaan transnationaali (transnational) on alun perin kansainvälisen (international) 

vastakohdaksi otettu käsite, jonka vastineeksi on suomen kielessä vahvistumassa termi ylirajainen, ja se 

viittaa toimijoihin ja verkostoihin, jotka toimivat valtiollisten ja kansallisten rajojen yli suhteellisen 
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ihmisoikeusdiskursseihin, jotka ovat usein alkuperältään länsimaisia. Merry (mt.) 

 

nimittää tällaisia ihmisiä välittäjiksi (intermediaries) tai kääntäjiksi: 
 

 
 

Intermediaries or translators work at various levels to negotiate between local, regional, national, 

and global systems of meaning. Translators refashion global rights agendas for local contexts 

and reframe local grievances in terms of global human rights principles and activities. However, 

the source of global ideas and institutions is usually another locality that has developed an idea 

or practice that is translated into a form that circulates globally and is then transplanted into 

another locality. This work is done by actors who move between the discourses of the localities 

they work with, taking ideas from one place and redefining them or adapting them to another. 

Multiple translators connect transnationally circulating discourses and particular social contexts. 

(Mts. 39.) 
 
 

Vaikka ”kääntäminen” tapahtuu kaksisuuntaisesti, useimmiten se tapahtuu ylhäältä 

alaspäin eli transnationaalista/globaalista lokaaliin päin. Vallalla on roolinsa tässä 

prosessissa. Useat liikkeet ja järjestöt ovat riippuvaisia kansainvälisistä tuista tai 

ulkomaisten hallitusten rahoituksesta, ja organisaatiot voivat ottaa esimerkiksi 

ihmisoikeuspuheen retoriikkaansa miellyttääkseen lahjoittajia. Diskurssit tulee 

kuitenkin räätälöidä paikalliseen kontekstiin sopiviksi, jotta ne resonoisivat paikallisen 

kulttuurisen viitekehyksen kanssa: kääntäjiä rajoittavat erilaiset diskursiiviset kentät, 

joissa he työskentelevät. Yksi tällainen diskursiivinen kenttä voi olla esimerkiksi valtion 

ambivalentti tasa-arvopolitiikka. (Merry, 2006.) Kääntäjä-vertaus sopii mielestäni hyvin 

kuvaamaan kamerunilaisten asiantuntijoiden asemaa, yhtäältä he toimivat hyvin 

käytännöllisellä tasolla auttamassa ja opastamassa paikallisia naisia ja miehiä tasa- 

arvoasioissa, toisaalta heidän toimintansa tapahtuu ristiriitaisessa kontekstissa siinä 

mielessä että Kamerunin institutionaalinen taso, esimerkiksi laki, ja paikalliset traditiot 

määrittävät naisen alisteiseksi mieheen nähden vaikkakin retoriikan tasolla valtio on 

sitoutunut tasa-arvon edistämiseen. 

 
 

Kääntäjillä on paljon valtaa, mutta samaan aikaan he ovat Merryn (2006) mukaan myös 

haavoittuvaisia. Tiedonmurtajina he hallitsevat osittain informaatiovirtaa, mutta samalla 

kaksoisroolistaan johtuen he myös kärsivät epäluottamuksesta; he eivät voi olla täysin 

lojaaleja kumpaankaan suuntaan. Usein asiantuntijoilla on kuitenkin enemmän tietoa 
 
 
 

riippumattomina valtiosta. Transnationaalin käsite on paradoksaalinen: toisaalta sen avulla 

kyseenalaistetaan kansakuntien ja erinäisten rajojen roolia globalisoituvassa maailmassa, toisaalta se 

korostaa niiden jatkuvaa läsnäoloa (mt.). Transnationaalia voi määritellä myös transnationalismin 

käsitteen kautta, joka kuvaa globaalien ilmiöiden lokalisaatiota: prosessia jossa aikaisemmat 

maantieteelliset, kulttuuriset tai kielelliset rajat sekoittuvat, muuntuvat ja tulevat uudelleenneuvotelluiksi 

(Pietikäinen, 2008). 
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jommastakummasta, paikallisen tason realiteeteista tai muista, esimerkiksi rahoittajan 

tai muiden sosiaalisten siteiden kautta tulevista, odotuksista, ja he ovat sitoutuneempia 

jommankumman päämääriin. Olennaista on kuitenkin se, että merkitykset ovat jatkuvan 

haastamisen alaisia, ne ovat ambivalentteja ja alttiita muutokselle (Steinberg; 1999, 

740.; ref. Merry, 2006, 41). Sen jälkeen kun ideat on pantu liikkeelle, niihin ei ole enää 

kontrollia vaan ne voivat saada erilaisia merkityksiä eri toimijoilla ja kohteilla (Merry, 

2006). Globaaliksi/transnationaaliksi tasoksi Merryn ajatusten pohjalta tässä 

tutkimuksessa voidaan ymmärtää länsimainen feminismi, jonka voi katsoa välittyvän 

erityisesti YK:n ihmisoikeusdiskurssien värittämänä naisten aseman parantamisen 

puheen ja politiikan kautta. Vaikka tutkimusaineistoni haastateltavien edustamat 

järjestöt eivät esimerkiksi suoraan saisikaan rahoitusta länsimaisilta toimijoilta, YK:n 

sukupuolten tasa-arvoretoriikan voidaan katsoa olevan niin merkittävä globaalin tasa- 

arvotyön ja naisjärjestöjen kentällä, että länsimaisten tasa-arvodiskurssien (joihin YK:n 

tasa-arvotyö perustuu) voi näin ollen ajatella toimivan merkityksellisenä viitepisteenä 

myös kamerunilaisten asiantuntijoiden toiminnalle. 

 
 

Lokaalin ja globaalin käsitteet ovat paljon käytettyjä transnationaaleja ilmiöitä 

tutkittaessa. Ne eivät kuitenkaan ole täysin ongelmattomia. Usein lokaalin ajatellaan 

tarkoittavan samaa kuin liikkuvuuden, hyvinvoinnin tai koulutuksen puute ja globaalin 

taas näiden asioiden vastakohtia: koulutusta, ”maailmankansalaisuutta” ja 

yleismaailmallisten moraalisten viitekehysten omaksumista. On kuitenkin selvää, että 

sekä lokaalin että globaalin ideajärjestelmiä ei voida ajatella tiukasti spatiaalisina. 

Transnationaaleja ilmöitä tutkittaessa lokaalia ja globaalia voikin ajatella ensisijaisesti 

tutkimusvälineinä, mutta näistä ennakko-oletuksista tutkijan on hyvä olla tietoinen. 

(Merry, 2006.) Esimerkiksi Kamerunin kohdalla tutkija saattaa helposti ajatella, että 

tietyt paikalliset konventiot ovat naisia syrjiviä kun taas länsimaisiin 

demokratiapyrkimyksiin sitoutuneet aloitteet tai instituutiot tasa-arvoa edistäviä. 

 
 

Thomas (2007), joka on tutkinut käsityksiä sukupuolten tasa-arvosta ja seksuaalisista 

oikeuksista Namibiassa, huomauttaa, että on tärkeää ymmärtää, ettei lokaali (ts. 

“kulttuuri) ole välttämättä negatiivinen voima. Usein kulttuuristen normien ja lakien 

ajatellaan ylläpitävän patriarkaaleja suhteita, ja siten heikentävän sukupuolten tasa- 

arvoa (Thomas, 2007). Tutkimuksessaan Thomas sai selville, että paikalliset toimijat 
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(customary institutions) kykenivät tarjoamaan realistisempia versioita oikeuksista 

maalla asuville naisille kuin julkisen auktoriteetin edustamat tahot (civil authorities). 

Myös Cowan, Dembour ja Wilson (2001, 3) ovat tähdentäneet, että fokuksen 

siirtäminen kulttuurin ja ihmisoikeuksien vastakkainasettelusta ihmisoikeuksien 

ymmärtämiseen kulttuurisena prosessina itsessään, on hedelmällisempi tapa lähestyä 

kulttuurin ja oikeuksien (tasa-arvon) kysymyksiä globaalin ja lokaalin kontekstissa. 

Tähdennänkin tässä kohtaa tutkimustani, että tarkoitukseni ei ole kiistää sitä etteivät 

Kamerunissa instituutiot tai traditiot olisi vakavasti naisia syrjiviä (ks. luku 3.3.1), vaan 

lähestyn kysymystä hieman toisesta näkökulmasta, kiinnittämällä huomiota itse 

prosessiin, eli siihen, miten nämä erilaiset kilpailevat diskurssit ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään (Cowan ym. 2001, 3). 

 
 

Sen lisäksi, että kääntäjä-vertaus valottaa kamerunilaisten asiantuntijoiden roolia 

erilaisten diskurssien ja odotusten ristipaineessa, heitä voi ajatella myös tasa- 

arvopoliittisina toimijoina, jotka aktiivisesti rakentavat sosiaalista todellisuutta naisten 

asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta Kamerunissa. Esimerkiksi Anne Maria Holli 

(2003) käyttää tasa-arvopolitiikasta laajempaa määritelmää omassa tutkimuksessaan 

suomalaisista tasa-arvodiskursseista sisällyttäen siihen valtion tasa-arvo-ohjelmien ja 

instituutioiden ohella myös epävirallisemmat yhdistykset, verkostot ja ryhmät, joiden 

kiinnostuksen kohteena on tasa-arvon edistäminen. Holli painottaa, että tasa- 

arvopolitiikka voidaan ymmärtää nimenomaan toimintana (action), ei erillisenä alueena 

tai yhteiskunnan sektorina. Hän lisää myös, että tasa-arvopolitiikka voidaan ymmärtää 

paitsi sukupuolten tasa-arvoon tähtäävänä toimintana, myös toimintana, jossa tasa-arvon 

käsitettä käytetään oikeuttamaan toiminnan itsessään. (Mts. 21–22.) Tämä tuo 

mielenkiintoisen näkökulman myös omaan tutkimukseeni. Jos kamerunilaiset tasa- 

arvokysymysten asiantuntijat nähdään tasa-arvopoliittisina toimijoina, miten tai missä 

määrin esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon puolesta argumentoivat puhetavat ovat 

sidoksissa järjestön toiminnan oikeuttamiseen? Joka tapauksessa, sukupuolten tasa- 

arvon puhetavat ovat Hollin (mt.) mukaan poliittisia myös itsessään: 

 
 

In general terms, the concept of discourse includes all that is possible to say about it (Focault 

1986). It is also in discourse that both the object („gender equality‟) and the subject (the speaker) 

of the discourse are constituted in their specific way. (Mts. 22.) 
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Olen myös omassa tutkimuksessani kiinnostunut siitä, millä erityisillä tavoilla tasa- 

arvoa koskevat puhetavat jäsentyvät ja millä tavalla ne rakentavat sukupuolten tasa- 

arvoa (tai epätasa-arvoa) ja millaisia subjekteja ne tuottavat, paitsi puhujasta itsestään, 

myös muista ryhmistä, kuten miehistä ja naisista tai kamerunilaisista naisista ja 

eurooppalaisista naisista, ja mitä näillä puhetavoilla tehdään. 

 
 

Seuraavaksi, tutkimukseni taustoittavien lähtökohtien esittelyn jälkeen, siirryn 

käsittelemään teoreettista viitekehystä, joka on kolmiosainen. Ensimmäiseksi esittelen 

tutkimukseni kannalta olennaisia sukupuolitutkimuksen peruskäsitteitä, joiden ympärillä 

käydyn keskustelun tuntemus on välttämätöntä feminististä sukupuoliteoreettista 

tutkimusta tekevälle tutkijalle. Tämän jälkeen paneudun tarkemmin kehityksen 

kontekstissa käytyyn feministiseen keskusteluun. Esittelen ensin feministisen 

kehitystutkimuksen taustaa yleisesti historiallisesta näkökulmasta ja sitten tarkemmin 

postkoloniaalia suuntausta, joista ammennan tutkimukseni teoreettisen motivaation. 

Tämä jälkeen tuon vielä esiin afrikkalaisen perspektiivin sukupuoleen. Kolmannen osan 

muodostaa keskittyminen Kamerunin sosiaalisiin ja poliittisiin raameihin erityisesti 

naisten aseman näkökulmasta. 



17 
 

 

3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
 
 

3.1 Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon käsitteellistäminen 
 
 

Esittelen tässä luvussa aluksi tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen kannalta neljä 

olennaista sukupuolitutkimuksen
10 

peruskäsitettä. Ne ovat sukupuoli, naisten asema ja 

oikeudet, (sukupuolten) tasa-arvo sekä sukupuolijärjestelmä ja patriarkaatti. Näistä 

käsitteistä naisten asema ja oikeudet ei ole varsinaisesti sukupuolentutkimuksen 

peruskäsite, vaan ennemminkin useiden, myös ei-feministisesti suuntautuneiden, 

tutkimusten kohde, jota harvemmin on problematisoitu. Myös tasa-arvo on käsite, jota 

ainakaan suomalaisessa feministisessä keskustelussa ei ole juurikaan purettu, vaan sitä 

on pidetty tutkimuksissa analyyttisena kategoriana jonkin muun tutkimiseksi tai 

lähtökohtaisena oletusarvona (Holli, 2003, 10). Sen sijaan sukupuolta ja 

sukupuolijärjestelmää sekä patriarkaattia voidaan pitää sukupuolitutkimuksen klassisina 

peruskäsitteinä. Käsitteet ovat osittain myös päällekkäisiä, mutta selvyyden vuoksi 

käsittelen niitä erikseen. Samalla käsitteiden esittely toimii johdantona feministiseen 

ajatteluun, jota voi kuvata itsessään erilaisten käsitteiden purkamis- ja 

rakentamisprojektiksi (Koivunen & Liljeström, 1996, 26).
11

 

 
 

 
3.1.1 Sukupuoli 

 

 
 

Sukupuolen nähtiin perustuvan miesten ja naisten välisiin anatomisiin eroihin 1900- 

luvun alkuun asti. 1960-luvulla tätä käsitystä alettiin arvioida uudelleen, ja sukupuolta 

alettiin tulkita kulttuurisena ja yhteiskunnallisena konstruktiona, jolloin syntyi myös 

naistutkimus tutkimusalana. (Mattila ym., 2007, 233–234.) Sukupuoli on feministisen 

tutkimuksen ehkä keskeisin debatoinnin aihe. Käsittelen tässä erityisesti biologisen ja 

sosiaalisen sukupuolen jaottelua, joka on toiminut vallitsevana feministisen tutkimuksen 

sukupuolikäsityksenä, mutta jota on myös kritisoitu viime aikoina. 
 
 

10  
Sukupuolitutkimus viittaa tässä sukupuoleen ja sen rakentumiseen kriittisesti suhtautuvaan 

tutkimukseen, eli naistutkimukseen, sukupuolen tutkimukseen tai feministiseen tutkimukseen (Mattila 

ym., 2007, 234). Pidän tässä sukupuolitutkimusta yläkäsitteenä, jonka avulla on mahdollista koota 

peruskäsitteitä koskevat keskustelut yhteen eri suuntauksia edustavilta kirjoittajilta. 
11  

Koivusen ja Liljeströmin (1996, 26) mukaan feministisessä ajattelussa ”… erilaiset käsitteet ovat 

jatkuvan kritiikin, visioinnin ja muuntamisen kohteina; tuloksena on itsetietoisuus ja itsekritiikki 

feministisessä teorianmuodostuksessa, jossa kritiikki paitsi purkaa myös rakentaa ja edistää feminististä 

projektia ja ajattelua”. 
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Vaikka feministinen teoria on pyrkinyt purkamaan sellaisia dikotomioita, kuten 

luonto/kulttuuri, ruumis/henki ja perhe/työ, se on myös samaan aikaan luonut uusia 

(Liljeström, 1996, 115). Näistä keskeisimpiä on jako biologiseen ja sosiaaliseen 

sukupuoleen eli ns. sex/gender-jaottelu (mts.), ja se on ollut vallitseva erityisesti 

angloamerikkalaisessa sukupuoliteoreettisessa keskustelussa 1970-luvulta 1990-luvulle 

asti (Mattila ym., 2007, 235). Jaottelulla on haluttu korostaa, että sukupuoli on sekä 

biologinen että yhteiskunnallinen ja sosiaalinen käsite ja että näiden kausaalinen 

yhdistäminen (eli biologian sukupuolirooleihin) on ongelmallista ja jopa mielivaltaista 

(mts.). Termillä gender eli sosiaalinen sukupuoli on viitattu siihen, että miesten ja 

naisten väliset erot ovat opittuja, historiallisesti ja kulttuurisesti tuotettuja ominaisuuksia 

ja yhdistelmiä, jotka vaihtelevat ajasta ja paikasta toiseen (mts.). 

 
 

Feministinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että myös käsitys biologisesta 

sukupuolesta on historiallisesti rakentunut, eikä sitä voida erottaa sosiaalisista 

käytännöistä (Liljeström, 1996, 115). Esimerkiksi Judith Butler (1993) on esittänyt, että 

jos sukupuolessa jokin osa rajataan diskurssin ulkopuolelle historialliseksi ja 

muuttumattomaksi, niin myös tämä rajaaminen tapahtuu samasta diskurssista käsin (ks. 

Liljeström, 1996, 119–120). Sex/gender-jaottelun voi nähdä syyllistyvän siten myös 

ruumis/mieli-dikotomian uudelleentuottamiseen: jos sukupuoli nähdään vain rooleina, 

ihmisen ruumiillisuus ohitetaan ja jopa kielletään muutoksen mahdollistajana (Mattila 

ym., 2007, 237). Tämä on erityisen ongelmallista siinä mielessä, että feministisessä 

tutkimuksessa keskiössä on aina ollut naisen ruumis ja ruumillisuus (mts.). 

 
 

Sukupuolen käsitteen oletetaan tavallisimmin jäsentyvän suhteessa 

identiteettikategorioihin mies/nainen (Koivunen & Liljeström, 1996, 23). Tällainen 

dikotominen sukupuolen käsite kuitenkin sulkee pois erot naisten ja naisten sekä 

miesten ja miesten välillä (Connell, 2009). Sukupuolen tarkasteleminen sosiaalisena 

suhteena nais- ja mieskategorioiden välillä on ongelmallista juuri silloin, kun muut 

sosiaaliset suhteet jäävät varjoon tai näkymättömiksi (Koivunen & Liljeström, 1996, 

23). Erityisesti kolmannen maailman feministit ovat nostaneet esiin sen, kuinka 

sukupuoli kietoutuu yhteen muiden identiteettien, erojen ja eriarvoisuuksien kanssa 

(Mattila ym., 2007, 236). Lisäksi Butler (1990, 1993) on osoittanut, että 

komplementaarinen sukupuolikäsite, jossa sosiaalisen suhteen merkityksiä 
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kategorioiden mies/nainen välillä tulkitaan toisiaan täydentäviksi, merkitsee 

heteronormatiivisuuden uusintamista (ks. Koivunen & Liljeström, 1996, 23). 

 
 

Ratkaisuksi sukupuoli-käsitteen ongelmiin on yhteiskuntatieteissä tarjottu siirtymistä 

eroihin keskittymisestä suhteiden tarkasteluun (Connell, 2009, 10). Tällöin sukupuoli 

nähdään ennen kaikkea yksilöiden ja ryhmien välisinä sosiaalisina suhteina, ja 

sukupuoli ymmärretään moniulotteisena sosiaalisena rakenteena: ”kyse ei ole vain 

identiteetistä, tai vain työstä, tai vain vallasta, tai vain seksuaalisuudesta, vaan kaikista 

näistä yhdellä kertaa” (mts. 11). Feministisessä tutkimuksessa sukupuoli-käsitteen 

moniulotteisuutta on syntynyt kuvaamaan myös intersektionaalisuuden käsite, joka 

voidaan suomentaa ”erojen leikkaamiseksi, risteämiseksi ja yhteisvaikutukseksi” (Rossi, 
 

2010, 35). 
 

 
 

Mattila ym. (2007, 235) huomauttavat, että kehitystutkimuksessa ja -politiikassa, jossa 

gender on ollut hyvin vakiintunut termi, uudempi sukupuolta koskeva teoreettinen 

keskustelu ei ole kuitenkaan vielä juuri näkynyt. Tämän keskustelun asettamiin 

kysymyksiin vastaaminen on heidän mukaansa yksi feministisen kehitystutkimuksen 

haasteita lähitulevaisuudessa (mts.). 

 

 
 

3.1.2 Naisten asema ja oikeudet 
 

 
 

Naisten aseman tutkimusta antropologisesta näkökulmasta tarkastelevien Laura 

Assmuthin ja Anna-Maria Tapanisen (1994) mukaan naisten aseman määritteleminen 

yksiselitteisesti on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Usein naisten asemasta puhuttaessa 

viitataan määrällisiin kartoituksiin, joissa naisten asemaa mitataan erilaisten 

operationalisoitujen muuttujien kautta. Tällaisiksi muuttujiksi on esitetty mm. naisten 

mahdollisuuksia kontrolloida materiaalisia hyödykkeitä, naisten tuottamien 

hyödykkeiden kysyntää, naisten poliittista osallistumista ja naisten 

solidaarisuusryhmien olemassaoloa, naisten mahdollisuuksia ja oikeuksia kontrolloida 

tuotteiden jakelua ja naisten valtaa kontrolloida itseään ja muita. Edellä mainittuja 

muuttujia käyttäneet lähestymistavat ovat esimerkkejä ns. evolutionistisesta 

näkökulmasta, jossa sukupuolten välisten suhteiden järjestymistä tarkastellaan 

tuotannon, vaihdon, työnjaon ja valtasuhteiden kautta. Tutkijat ovat kuitenkin olleet eri 



20 
 

 
mieltä siitä, mitkä muuttujat ovat kulloinkin naisten aseman mittaamisen kannalta 

olennaisia. (Mts. 150–151.) 

 
 

Ongelmallista naisten aseman määrittelyssä on erityisesti kulttuurien välinen vertailu. 

Esimerkiksi naisten työssäkäynti ei välttämättä merkitse suoraan naisten parempaa 

yhteiskunnallista asemaa, vaan se voi olla ennemmin alhaiseen luokka-asemaan liittyvä 

rasite, kuten Välimeren kulttuureissa, Latinalaisessa Amerikassa tai Etelä-Aasiassa 

(Assmuth & Tapaninen, 1994, 151). Yhteensä 93:a esiteollista yhteiskuntaa tutkinut 

Martin Whyte (1978; ref. Assmuth & Tapaninen, 1994, 151) ei löytänyt mitään erityisiä 

naisten asemaa kuvaavia muuttujia, jotka olisivat systemaattisesti vaihdelleet 

kulttuurista toiseen. Naomi Quinn (1977), joka on arvostellut antropologeja naisten 

alisteisen aseman yleistämisestä tutkimuksessa, on painottanut, että naisten asema voi 

näyttäytyä erilaisena eri toimintojen alueilla tai vaihdella elämänkaaren eri vaiheissa. 

 
 

Yksi keskeinen tapa tarkastella naisten asemaa on juridinen näkökulma eli naisten 

oikeuksien näkökulma. Ajatus siitä, että laillisilla oikeuksilla on jokin olennainen 

arvonsa, on laajalle levinnyt länsimaisessa kulttuurissa (Schneider, 1986, 318). YK:n 

konferenssien saavutuksena pidetään sitä, että naisten oikeuksia on alettu pitää 

ihmisoikeuksina ja lainsäädäntö naisten oikeudellisen aseman parantamiseksi on 

kehittynyt monissa maissa (Mattila ym., 2007, 247). Useimmat avainasemassa olevat 

ihmisoikeusinstrumentit ovat säätäneet asetuksia sukupuoleen perustuvan syrjinnän 

kieltämiseksi (Deveaux, 2006). Tärkeimpänä naisten oikeuksia koskevana 

kansainvälisenä sopimuksena pidetään YK:n vuonna 1979 solmimaa CEDAW- 

sopimusta (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

women) (Mattila ym., 245). Vuonna 2011 sopimuksen oli ratifioinut yhteensä 186 

maata, Kamerun mukaan lukien (CEDAW 2011: Cedaw by the numbers). Sopimus 

velvoittaa nämä maat mm. kehittämään lainsäädäntöä naisiin kohdistuvan syrjinnän 

poistamiseksi sekä noudattamaan tasa-arvoperiaatetta lainsäädännössään. 

 
 

Ihmisoikeudet ja naisten oikeuksien määritteleminen ihmisoikeuksina on ollut 

feministisen kritiikin kohteena. Ihmisoikeussopimuksia on pidetty riittämättöminä 

suojelemaan naisten oikeuksia (Deveaux, 2006). On esimerkiksi esitetty, että naisten 

oikeuksien suojeleminen potentiaalisesti kilpailevien oikeuksien, kuten kansallisten 
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vähemmistöjen itsemääräämisen ja uskonnollisen vapauden oikeuksien, rinnalla johtaa 

naisten oikeuksien putoamiseen vähemmän tärkeälle sijalle. Lisäksi kriitikoiden mukaan 

valtavirran ihmisoikeussopimukset eivät ole ottaneet huomioon tarpeeksi naisten 

syrjinnän, riistämisen ja väkivallan muita lähteitä, perhettä ja yksityisyyden piiriä. (Mts. 

59–60, 124.) 
 

 
 

Kansainvälisten sopimusten määritysten soveltaminen käytäntöön voi olla pulmallista. 

Oikeudet voivat olla eri tavoin tulkittuja ja sovellettuja ja ne voidaan joskus myös 

torjua. Kamerunia tutkinut Adams esimerkiksi (2007) huomauttaa, että 

epädemokraattisissa maissa tutkijoiden tulisi suhtautua epäilyksellä valtion hankkeita 

kohtaan. ”Naisystävälliset” poliittiset toimet voivat edistää naisten asemaa, mutta 

joissain tapauksissa ne vain ylläpitävät olemassa olevaa valta-asetelmaa tai saattavat 

jopa toimia naisten etujen vastaisen agendan edistämisessä (mt.). On ymmärrettävä, että 
 

”oikeudet ovat ennen kaikkea poliittisen ymmärryksen, neuvottelun ja inhimillisen 

kompromissin tulosta”, kuten Devaux (2006, 86) on painottanut. 

 
 

Kansainvälisillä instrumenteilla ja painostuksella on kuitenkin oma tärkeä 

merkityksensä tasa-arvotyössä. Kansallinen lainsäädäntö tarjoaa ennen kaikkea puitteet 

ja luo rajat ihmisten hyväksyttävänä pidetylle toiminnalle (Pirttilä-Backman, Mattsson 

& Kassea, 2006, 186), ja naisten aseman katsotaan kehittyneen monissa maissa juuri 
 

YK:n virallisen ohjelmien ja sopimusten myötä (Mattila ym., 2007, 247). 
 
 

 
3.1.3 Tasa-arvo 

 

 
 

Naisten aseman ja naisten oikeuksien näkökulmaan liittyy läheisesti myös tasa-arvon 

käsite. Länsimaiset feministit ovat jo pitkään keskittyneet ajamaan ns. yhtäläisiä 

oikeuksia (equal rights) naisille ja miehille (Bartlett & Kennedy, 5). Länsimaisessa 

feminismissä tässä pyrkimyksessä voidaan erottaa kaksi koulukuntaa, jotka kannattavat 

erilaisia strategioita tasa-arvon saavuttamiseksi. Ns. reformistisen tasa-arvo-opin 

mukaisesti naisten emansipaatio perustuu yhtäläisille, tasa-arvoisille 

kansalaisoikeuksille (Koivunen, 1996, 78). Tässä ns. klassisesta liberalistisesta 

ajattelusta kumpuavassa klassisessa liberaalifeminismissä pyritään tilanteeseen, jossa 

kaikki sellaiset lait ja säädökset, jotka ovat haitanneet naisten mahdollisuuksia kilpailla 
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miesten kanssa, on poistettu (mts. 78). Ns. hyvinvointivaltioliberalismiin perustuvan 

sosiaalisen liberaalifeminismin mukaan tämä ajattelutapa rakentuu kuitenkin 

mieskansalaisen normille (mts.), ja usein vielä keskiluokkaisen valkoisen miehen 

normille (Bartlett & Kennedy, 1991, 5). Erojen häivyttämisen sijaan sosiaalinen 

liberaalifeminismi vaatii taas erojen huomioimista, naisten erityisyyksien, kuten 

raskauksien ja lastenhoidon, huomioon ottamista tasa-arvon edistämisessä ja siten tasa- 

arvon ehtojen luomista (Koivunen, 1996, 78–79). Sosiaalinen liberaalifeminismi on 

kannattanut mm. erilaisten naiskiintiöiden käyttöönottoa siirtymävaiheiden ajaksi 

(mts.). 

 
 

Myös itse tasa-arvo pyrkimyksenä on kyseenalaistettu feminismin piirissä. Feministit 

ovat mm. kysyneet, tulisiko tasa-arvon olla feminismin tärkein päämäärä vai onko 

olemassa joitain muita tärkeämpiä arvoja (Barlett & Kennedy, 1991, 5). 

 
 

Tasa-arvon käsite (engl. equality) on tullut haastetuksi erityisesti anglo- 

amerikkalaisessa ja eurooppalaisessa feminismissä (erit. ranskalaisessa ja italialaisessa), 

ensimmäisen kerran 1960-luvulla ja erityisesti 1980-luvulla. Tasa-arvon ongelmana on 

nähty käsitteen maskuliininen luonne; tasa-arvon ihanteen normina on edelleen 

(valkoinen) mies johon naista verrataan. Feministisempiä, ”nais-ystävällisempiä” 

käsitteitä ja teoreettisia suuntauksia on siten myös suosittu (mts.). Ranskassa on 

ehdotettu mm. seksuaalisen erilaisuuden käsitettä, parité (engl. sexual difference), 

jonka katsottiin viittaavan ”täydelliseen tasa-arvoon” verrattuna universalistiseen ja 

maskuliiniseen tasa-arvon käsitteeseen. Angloamerikkalaisessa feministisessä 

ajattelussa on puolestaan ehdotettu sukupuolten oikeudenmukaisuuden (gender equity) 

käsitettä, jonka katsottiin olevan vähemmän problemaattinen kuin sukupuolten tasa- 

arvon (equality) käsitteen. (Holli, 2003, 9.) 

 
 

Holli (2003, 10) tuo esiin, että on yllättävää että YK on vakiintunut käyttämään juuri 

tasa-arvon käsitettä, vaikka sukupuolten oikeudenmukaisuuden käsite on ollut 

suositumpi kolmannen maailma maissa, joissa sen on katsottu olevan lievempi ja 

kulttuurisidonnaisempi käsite (mts.). Rikkaissa, jälkiteollisissa yhteiskunnissa 

sukupuolten välisen tasa-arvon ideaa tuetaan enemmän kuin agraarisissa ja teollisissa 

yhteiskunnissa (Inglehart & Norris, 2003, 30). Holli (2003, 10) kysyy myös, ovatko 
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suomalaiset feministit ohittaneet käsitteiden ympärillä käydyn kansainvälisen 

keskustelun ja poliittisen taistelun, mistä kritiikin olemassaolo kertoo, koska tällaista 

keskustelua ei ole Suomessa juuri käyty (mts.). Suomalaisessa keskustelussa tasa-arvon 

diskurssilla on ollut staattisuudessaan jopa hegemoninen asema, sitä on harvoin 

haastettu ja se on ollut keskeinen yhteiskunnallinen sukupuolta ja sukupuolten välisiä 

suhteita koskeva käsite (mts. 8). 

 
 

Tasa-arvon käsitteeseen liittyvien pohdintojen ytimessä on loppujen lopuksi kysymys 

siitä, miten feministien tulisi suhtautua seksuaaliseen eroon ja määritellä sitä: tulisiko 

erot tietoisesti epähuomioida vai tulisiko niitä korostaa, vai onko olemassa muita 

vaihtoehtoisia tapoja lähestyä eron kysymystä? (Holli, 1996) 

 
 

Holli (1996) itse tarjoaa yhden vaihtoehtoisen tavan. Hän ottaa kantaa tähän ns. 

equality/difference-debattiin, jossa on erotettavissa kaksi laajempaa linjaa: 

revisionistinen kritiikki ja abolionistinen kritiikki tasa-arvon käsitettä kohtaan. 

Kumpikin pyrkii ratkaisemaan tasa-arvo käsitteen miesnormatiivisuuden ongelman, eli 

sen että naisen tasa-arvoisuus määrittyy suhteessa mieheen. Revisionistinen strategia 

pyrkii vaihtamaan ääripäiden hierarkkiset merkitykset siten, että tasa-arvosta tulee 

erilaisuutta ja se assosioituu naisen ruumiiseen. Abolitionistit taas haluavat korvata 

koko tasa-arvon käsitteen seksuaalisen eron käsitteellä tai muulla vapauttavammalla 

käsitteellä. Hollin mukaan nämä pyrkimykset uudelleen määritellä tasa-arvon käsitettä 

perustuvat kuitenkin samanlaisuus/erilaisuus- ja mies/nainen-oppositioihin ja tasa-arvon 

käsitteen merkityksen liittämiseen jompaankumpaan ääripäistä, jolloin ne eivät onnistu 

purkamaan käsitteeseen sisältyviä implisiittisiä oletuksia. (Mts. 11.) 

 
 

Holli (1996) onkin päätynyt määrittelemään tasa-arvon täysin toisella tavalla. Hän 

lähestyy sitä suhteellisena käsitteenä, ja argumentoi sekä samanlaisuuden että 

erilaisuuden välttämättömästä läsnäolosta tasa-arvon käsitteessä. Hän kuvaa tasa-arvoa 

janaksi, jonka toisessa päässä on absoluuttinen samanlaisuus ja toisessa päässä 

absoluuttinen erilaisuus. Tasa-arvo voidaan nähdä vain suhteessa sekä samanlaisuuteen 

(identtisyyteen) että erilaisuuteen ilman että sitä pyritään palauttamaan kumpaankaan 

niistä. 
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Equality can only be conceptualized in between, in an intraspace or in a continuum of sameness 

and difference, where both of these concepts are present. I find it useful here to think about the 

„intraspace‟ as an axis, a continuum, the extreme ends of which are absolute sameness and 

absolute difference. Equality can only be placed in between the extremes, on the axis. (Mts. 4, 

kursivointi Hollin) 
 
 

Tasa-arvon ymmärtäminen suhteellisena tarkoittaa, että sitä tulee lähestyä käsitteenä, 

joka on jatkuvassa liikkeessä (Holli, 1996, 22). Tasa-arvoa koskevat tutkimustulosten 

erilaiset käsitteellistykset ja kamppailu näiden käsitteellistyksien välillä puhuvat Hollin 

(mts.) mukaan sen puolesta, että tasa-arvon käsitteen ymmärtäminen on 

hedelmällisempää näistä lähtökohdista: tasa-arvolla voi olla vain erilaisia merkityksiä 

tällä jatkumolla. 

 

 
 

3.1.4 Sukupuolijärjestelmä ja patriarkaatti 
 

 
 

Assmuth ja Tapaninen (1994) ehdottavat naisten aseman tutkimisen sijaan 

sukupuolijärjestelmän tutkimista eri yhteisöissä ja kulttuureissa. Sukupuolijärjestelmän 

tutkiminen mahdollistaa heidän mukaansa sukupuolen tutkimisen kietoutuneena muihin 

eroihin ja sosiaalisiin suhteisiin, symbolisaatioihin ja hierarkian muotoihin. Tässä he 

asettavat oman näkökulmansa vastakkaiseksi tutkimukselle, jossa sukupuolta käsitellään 

irrallisena osa-alueena. He korostavat ymmärtävänsä sukupuolijärjestelmän tällöin 

sosio-kulttuurisena järjestelmänä: ”toisaalta laajempana, toisaalta 

epäsystemaattisempana kokonaisuutena ja nimenomaan ristiriitaisempana sosiaalisen 

olemisen kenttänä kuin aikaisemmissa lähtökohdissa” (mts. 154). 

 
 

Sukupuolijärjestelmän yhteydessä on syytä avata patriarkaatin käsitettä. Patriarkaatin 

käsite tuli naistutkimukseen 1970-luvulla, ja siitä tuli suosittu käsite selittämään naisten 

alisteista asemaa eri puolilla maailmaa (Mattila ym. 2007, 238)
12

. Maria Miesin 

(1986/1998) mukaan patriarkaatti on miesten dominanssiin perustuva 

sukupuolijärjestelmä, joka perustuu yleensä pitkään naisten riistoon ja sortamiseen. 

Miesin (mt.) mukaan patriarkaatti on laajalle levinnyt ilmiö, se ilmenee eri tavoin eri 

kulttuureissa, mutta se on rakenteeltaan aina sama: naisten sorto ei perustu 
 

sattumanvaraisuuteen, vaan on olennainen osa patriarkaatin systeemiä, joka on 
 
 

12  
Alun perin patriarkaatti, ”isän valta”, tunnettiin historiallisesti juutalaisen, kreikkalaisen ja roomalaisen 

yhteiskunnan keskeisenä toimintaperiaatteena, jossa naiset, lapset ja orjat olivat vapaan miehen, 

kansalaisen, holhouksen alaisina. (Mattila ym. 2007, 238.) 
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erottamattomasti kytkeytynyt kapitalismiin. Myöhemmin patriarkaatin käsitettä alettiin 

kuitenkin kritisoida siitä, että se oletti naisten sortamisen olevan universaali ilmiö, eikä 

ottanut huomioon naisten välisiä valtaeroja esimerkiksi luokan ja rodun suhteen tai 

auttaneet ymmärtämään historiallisten muutosten ja sukupuolijärjestelmien 

kulttuurisidonnaisuutta (Mattila ym. 2007, 238–239). Toiseksi kritiikki kohdistui 

teorioiden kyvyttömyyteen selittää miesten vallan syitä tai itse patriarkaattia ylläpitäviä 

mekanismeja (mts.). 

 
 

Assmuth ja Tapaninen (1994, 154) selventävät omaa näkemystään 

sukupuolijärjestelmästä lainaamalla Henrietta Moorea (1986, 170), jonka mukaan 

”miesten sosiaalinen ja ideologinen dominanssi ei ole jotain annettua, vaan siitä täytyy 

jatkuvasti neuvotella uudelleen ja sitä täytyy jatkuvasti luoda uudelleen”. Kirjoittajien 

mielestä tästä seuraa vastaansanomattomasti tilanne, jossa yhteiskunnallista järjestystä 

ei voida pelkistää miksikään yhdeksi, miesten hallitsemaksi systeemiksi, johon tutkimus 

voitaisiin kohdistaa. He ehdottavat tutkimuksen lähtökohdaksi tulkinnallista 

näkökulmaa, jossa oleellista on sitä vastoin hahmottaa erilaisia puoltavia ja vastustavia 

diskursseja, jotka kiinnittyvät vallitseviin ideologioihin. Erityisesti heidän mukaansa 

tutkijan tulee kiinnittää huomiota erilaisiin ”vastarinnan paikkoihin”. (Mts. 154) 

 
 

Sukupuolijärjestelmän käsite ei varsinaisesti sovellu tämän tutkimuksen lähtökohdaksi 

tai käsitteelliseksi välineeksi, koska en tutki sitä, millainen Kamerunin vallitseva 

sukupuolijärjestelmä on. Assmuthin ja Tapanisen (1994) tapa ymmärtää 

sukupuolijärjestelmä antaa kuitenkin aineksia lähestyä sukupuolten välisten suhteiden 

dynamiikan diskursiivista rakentumista tasa-arvon teemoihin liittyen, koska se painottaa 

sukupuolten välisten suhteiden sitoutuneisuutta muihin erontekoihin ja järjestyksiin ja 

sallii ikään kuin katsoa sukupuolten ”ohitse” myös muualle. Erityisesti vastarinnan 

paikkoihin huomion kiinnittäminen antaa mahdollisuuden tarkastella syvällisemmin 

sitä, kuinka tasa-arvosta miesten ja naisten välillä neuvotellaan ja mihin erilaiset kannat 

mahdollisesti liittyvät. 
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3.2 Naiset kehityksessä sekä feministisiä avauksia kolmannen maailman 

naisten tutkimukseen 
 
 

Tutkimusaiheeni liittyy laajempaan keskusteluun, jota on käyty erityisesti 

naistutkimuksen ja kehityksen kontekstissa. (Mattila ym., 2007). Tästä naistutkimuksen 

ja kehitysmaatutkimuksen risteyskohtaan sijoittuvasta monitieteellisestä 

tutkimusalueesta käytetään usein nimityksiä naiset ja kehitys tai sukupuoli ja kehitys
13 

(esim. Mattila ym., 2007; Visvanathan, 1997), ja sen katsotaan alkaneen 1960–70- 

luvuilla, kun sukupuoleen liittyvät kysymykset tulivat mukaan kehitystä koskevaan 

tutkimukseen (Mattila ym., 2007, 239). Leimallista sukupuoli ja kehitys - 

tutkimusalueelle on se, että teoreettinen keskustelu on muodostunut vuorovaikutuksessa 

niin akateemisten tutkijoiden kuin kehitysyhteistyön hallinnoijien ja kentällä toimivien 

järjestöaktiivien kanssa (Mattila & Vuola, 2007, 201). 

 
 

Esittelen ensin katsauksen naiset ja kehitys -keskustelun historiaan, jonka jälkeen siirryn 

tarkastelemaan viime aikoina feministisessä kehitystutkimuksessa jalansijaa saanutta 

postkoloniaalia feminismiä, joka toimii tutkimukseni tärkeimpänä suunnannäyttäjänä 

lähestyttäessä tasa-arvokysymyksiä eri kulttuurisissa konteksteissa. Lopuksi esittelen 

afrikkalaisen feminismin perspektiiviä, joka on tuonut esiin oman vastineensa 

länsimaisen feminismin sukupuoli- ja tasa-arvokäsityksille. 

 

 
 

3.2.1 Naiset ja kehitys -keskustelu 
 

 
 

Feminismi on kohdistanut kritiikkiä kehityksen asiantuntijoita ja organisaatioita 

kohtaan. Kritiikin lähtökohtana oli alun perin ajatus siitä, että kehitysyhteistyön piirissä 

toteutetut hankkeet ja muut kehitysprosessit eivät ottaneet naisia huomioon ja saattoivat 

jopa ajaa naisia marginaaliin (Mattila & Vuola, 2007, 203). Tämä monisyinen kritiikki 

jaetaan tutkimuskirjallisuudessa kolmeen erilliseen suuntaukseen, joihin viitataan 

lyhenteillä WID (Women in Development), WAD (Women and Development) ja GAD 

(Gender and Development).
14

 

 
 
 

 
13  

Nimikkeet naiset ja kehitys ja sukupuoli ja kehitys ovat myös erillisiä, vaikkakin läheisiä, suuntauksia 

tämän yleisen tutkimushaaran alla (ks. seuraava luku). 
14  

Suom. naiset kehityksessä, naiset ja kehitys ja sukupuoli ja kehitys 
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WID:n, joka on suuntauksista vanhin ja vaikutusvaltaisin, alkuun sysääjänä pidetään 

 

Ester Boserupin teosta Woman’s role in economic development, joka ilmestyi vuonna 
 

1970. Teoksessa kiinnitettiin huomiota naisten kehitykseen kohdistuvaan vaikutukseen 

taloudellisesta näkökulmasta. Boserupin teos oli tilaustyö YK:lle, ja sen perusteella 

voitiin ensimmäistä kertaa perustella tehokkuuden näkökulmasta, miksi sukupuolten 

tasa-arvoon kannatti pyrkiä (Tinker, 1997, 34). Naiset integroitiin sen seurauksena 

kehitykseen laajasti, ja lisäksi järjestettiin mm. useita vaikutusvaltaisia naisten asioihin 

keskittyviä maailmankonferensseja (Meksikossa 1975, Kööpenhaminassa 1980, 

Nairobissa 1985)
15 

sekä YK:n naisten vuosikymmeneksi nimetty ajanjakso 1976–85 
 

(mts. 35). 
 

 
 

WID:n sisältä löytyy kuitenkin monenlaisia painotuksia 1970–80-luvuilla. Moser (1993) 

on tutkinut WID-viitekehyksen käyttöä neljän eri vuosikymmenen ajan 

kehityspoliittisissa toimissa ja löytänyt viisi erilaista suuntausta. Suuntaukset Moser on 

nimennyt ”hyvinvoinniksi”, ”tasa-arvoksi”, ”anti-köyhyydeksi” ja 

”voimaannuttamiseksi”
16 

sen mukaan, mihin naisten tarpeisiin suuntaukset ovat 
 

huomionsa kulloinkin kiinnittäneet. Ensimmäisen kritiikin aallon seurauksena, paljolti 

Boserupin käänteentekevän työn johdosta, syntyi "hyvinvointi-suuntaus", jolla Moser 

viittaa käytännöllisiin poliittisiin toimiin mm. väestökasvun säätelemiseksi. Toinen 

vaihe, "tasa-arvo-suuntaus", syntyi feminismin järjestäytymisen yhteydessä YK:n 

naisten vuosikymmenen (1976–1985) aikana. Tuolle aikakaudelle oli leimallista 

keskittyminen naisten kansalaisoikeuksiin ja tasa-arvolainsäädäntöön. Tätä seurasi 

Moserin mukaan "anti-köyhyys-suuntaus", jolloin taistelu naisten aseman 

parantamiseksi keskittyi palkkatyöhön ja tuloihin. Neljäs suuntaus, "tehokkuus", 

sijoittuu 1980-luvulle, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sopeuttamisohjelmien 

aikaan, jolloin myös naisten rooli velkakriiseistä nousevien talouksien osana korostui. 

Viides suuntaus, "voimaannuttaminen”, edustaa kolmannen maailman feministien 

esiinnousua ja paikallisten ruohonjuuritason liikkeiden organisoitumista. (Moser, 1993; 

ref. Visvanathan, 1997, 20–21.) 
 

 
 
 
 
 

15  
Viimeisimpänä on järjestetty Pekingin konferenssi vuonna 1995, jota Tinkerin tekstissä ei mainita. 

16  
Engl. “welfare approach”, “equity approach”, “anti-poverty approach”, “efficiency approach” ja 

”empowerment approach” (Moser, 1993). 
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WID-ajattelua alettiin kuitenkin myöhemmin kritisoida. Erityisesti sen ajatus 

kehityksestä modernisaatioteoreettisena talouskasvuna kyseenalaistettiin. WAD 

kyseenalaisti ajatuksen naisista kehityksen välineinä ja kohdisti kritiikkinsä 

yhteiskunnan rakenteisiin ja kapitalismiin. 1990-luvulle mennessä myös 

kehityskeskusteluun tuli mukaan feministisen diskurssin mukainen puhe sukupuolesta ja 

sukupuolijärjestelmästä. Tätä viimeaikaisinta suuntausta nimitetään GAD- 

suuntaukseksi. Siinä huomio kiinnittyi esimerkiksi siihen, että kehityshankkeet 

vaikuttavat juuri sukupuolen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen rakentumisen takia eri 

tavalla naisiin ja miehiin. (Mattila & Vuola 2007, 205–207.) 

 
 

Young (1997) esittää kuusi kohtaa, joiden mukaan GAD-suuntaus eroaa WAD- 

suuntauksesta: 1) Painotus siirtyy sukupuolten välisiin suhteisiin ja sukupuolet nähdään 

kietoutuneina muihin sosiaalisiin tekijöihin kuten luokkaan, rotuun tai uskontoon, 2) 

naiset nähdään aktiivisina toimijoina, ei passiivisina kehityksen vastaanottajina, 3) 

suuntauksen perustana on holistisuus eli sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen elämän 

yhteenkietoutuneisuus, 4) kehitys on kompleksinen prosessi, jossa yksilöt ja 

yhteiskunnat ovat oman kehityksensä keskeisiä toimijoita, 5) hyvinvointi ja köyhyyden 

vastainen taistelu nähdään välttämättöminä yhdenvertaisuuden edellytyksinä, ja 6) 

markkinoiden rooliin edunjakajina suhtaudutaan epäilyksellä; naisten tulee saavuttaa 

poliittista valtaa taloussysteemin sisällä, ei sen ehdoilla. (Young, 1997, 51–53.) 

 
 

Saunders (2002, 11) kuitenkin huomauttaa, että huolimatta siitä, että GAD esittää 
 

itsensä sukupuoli- ja luokkakeskeisenä, käytännössä se on kuitenkin nais-keskeinen eikä 

kykene aidosti huomioimaan sukupuolta. Näiden kolmen suuntauksen nykytilan voisi 

tiivistää Mattilan ym. (2007, 241–2000) pohjalta jotenkin näin: WID-suuntauksella on 

edelleen vahvin jalansija käytännön kehitystoiminnassa ja sen saavutuksena voidaan 

pitää erityisesti erilaisten naisten asioita ja tasa-arvoa ajavien liikkeiden voimistumista. 

WAD- ja GAD-suuntaukset sen sijaan ovat jääneet aika pienimuotoisiksi käytännön 

työssä, mutta ne ovat kuitenkin ajankohtaisia, erityisesti GAD, ja vaikuttaneet paitsi 

kansalaisliikkeiden ja naisjärjestöjen toimintaan, myös alan teoreettiseen keskusteluun 

ja näkökulmien monipuolistamiseen kehityksen eri alueilla. 
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3.2.2 Eron politiikkaa: postkoloniaali feminismi kolmannen maailman naisten 

äänenä 
 

 
 

Feministinen teoria ei keskity vain sukupuolittuneen sorron käsittelyyn, vaan se pyrkii 

myös purkamaan rodullista, etnistä, seksuaalista ja luokkasidonnaista alistusta, 

toissijaisuutta, valtaa ja hierarkioita (Liljerström, 2004, 13). Panostaminen subjektiuden 

pohtimiseen ja visioimiseen on merkinnyt samalla tiedon tuottamisen prosessin, eli 

tutkijan ja tutkimuskohteen vuorovaikutuksen tarkastelua (mts. 13). Tähän keskusteluun 

on tuonut merkittävän panoksen ns. postkoloniaali feminismi, jonka juuret ovat 

postkolonialismissa. Ennen kuin siirryn käsittelemään postkoloniaalia feminismiä, on 

syytä eritellä, mitä postkoloniaali terminä tarkoittaa. 

 
 

Postkoloniaali käsitteenä on hankala määritellä. Hirsaho (2007) painottaa 

postkoloniaalin käsitettä yleispätevänä terminä, jolla ei ole tarkkaa kulttuurista sisältöä. 

Postkoloniaali on Hirsahon mukaan nimenomaan aikamääre, jolla viitataan 

historiallisen ajan mittaamiseen missä tahansa maailman kolkassa, joka on ollut vieraan 

vallan alaisena ja mahdollisesti vapautunut sen vallan alta. Ensisijaisesti postkoloniaali 

on hänen mukaansa diskurssi, jonka sisällöistä, alkamispisteestä, käydään jatkuvaa 

väittelyä. (Mts. 232–233.) 

 
 

Ulla Vuorela (1999, 16) kirjoittaa postkoloniaalista väljänä ”eepokkina”, ja viittaa 

postkoloniaalilla nimenomaan siirtomaavallan historiallisen päättymisen jälkeiseen 

aikaan. Kulttuurisessa, taloudellisessa ja poliittisessa merkityksessä voidaan Vuorelan 

mukaan puhua kolonialismin jälkitilasta, jossa monet siirtomaavallan aikana syntyneet 

rakenteet ja prosessit yhä vaikuttavat ja uusintavat itseään. Jälkikolonialismissa on 

tällöin kyse siitä, että kolonialismi edelleen jatkuu, ja postkoloniaali merkitsee tarvetta 

sen purkamiseen eli vastarintaa. Jotkut kirjoittajat ovat kuitenkin halunneet laajentaa 

vastarinnan käsitettä, ja katsovat että postkoloniaali alkaa samana hetkenä kuin itse 

kolonialismikin, jolloin se tarkoittaa juuri siihen alun alkaen kohdistunutta vastarintaa. 

(Mts. 16–17.) 

 
 

Loomba (1998, 12) on esittänyt, että postkoloniaalia on hyödyllisempää ajatella 

joustavammin koloniaalin vallan ja kolonialismin perinnön moitteena, kuin vain 

kirjaimellisesti aikakautena joka tulee kolonialismin jälkeen ja merkitsee sen 
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päättymistä. Tällainen positio sallii maantieteellisesti kolonialismista syrjässä olevien 

ihmisten, kuten metropolikulttureissa asuvien afroamerikkalaisten ja aasialais- tai 

karibialaistaustaisten Britanniassa asuvien ihmisten, sisällyttämisen ”postkoloniaaleiksi 

subjekteiksi”. (Mts.) 

 
 

Postkoloniaalin teorian ja kritiikin alkusysäyksenä pidetään palestiinalaissyntyisen 

kirjallisuustieteilijätaustaisen Edward Saidin (1978/1995) teosta Orientalism. 

Teoksessaan Said pyrkii osoittamaan, kuinka ”itä” (orientaali) rakentuu diskursiivisesti 

”länttä” vastaan ja representoituu ”toisena” tai alempiarvoisena kuin eurooppalainen. 

Itse asiassa länsi tarvitsee orientaalia ollakseen kulttuurisena entiteettinä olemassa: 

 
 

… as much as the West itself, the Orient is an idea that has a history and a tradition of thought, 

imagery, and vocabulary that have given it reality and presence in and for the West. The two 

geographical entities thus support and to an extent reflect each other. (Mts. 5) 
 
 

Saidin (1978/1995, 5) mukaan ideoita, historiaa tai kulttuuria ei voida ymmärtää 

tutkimatta niiden valtaa: lännen ja orientin välisessä suhteessa on aina kysymys 

vallankäytöstä, eriasteisesta kompleksisten hegemonioiden tuottamisesta. 

 
 

Postkoloniaalin feminismin juuret juontuvat samalla tavalla Saidiin; keskeisenä 

näyttäytyi representaation ongelma ja se miten feministit kykenevät ottamaan huomioon 

myös värillisten naisten olemassaolon ja ongelmat (Vuorela, 1999, 17.). Alun perin 

feministiset postkoloniaalit teoriat syntyivät kritiikistä postkoloniaaleja teorioita kohtaan: 

ne pyrkivät tuomaan niihin sukupuolinäkökulman ja kritisoivat niitä mieskeskeisyydestä 

(Arntsen, 2009, 68).
17 

Vuorelan (1999, 17) mukaan postkoloniaali feminismi lähti alun 

perin liikkeelle Yhdysvaltain värillisten naisten, ”mustan feminismin”, keskuudesta, ja 

se sai vastakaikua myös kehitysmaista. Samaan tapaan 

kuin Yhdysvaltain mustat feministit olivat aiemmin kyseenalaistaneet valkoisen 

keksiluokkaisen ja heteroseksuaalin naisliikkeen universaalina, alkoivat kehitysmaiden 

naisaktivistit kiinnittää huomiota länsimaisten feministien hegemoniseen asemaan 

kehityskeskustelussa (mts. 14–15). Postkoloniaalin feminismin ajattelijat tulevat 

pääsääntöisesti kehitysmaista, tai ainakin heillä on niissä juuret, siten kolmannen 
 

 
 

17  
Raja postkoloniaalien teorioiden ja feminististen postkoloniaalien teorioiden välillä ei ole kuitenkaan 

selkeä, esimerkiksi Spivakin (1987/1996) on katsottu kuuluvan kummankin avainajattelijoiksi (esim. 

Arntsen, 2009, 67–68). 



31 
 

 
maailman feministinen ajattelu voidaan mieltää myös postkoloniaaliksi feminismiksi, 

kuten Vuorela (mt.) tekee. 

 
 

Eräs tunnetuimpia postkoloniaalin feminismin edustajia on Chandra Talpade Mohanty, 

joka kritisoi alun perin vuonna 1984 ilmestyneessä vaikutusvaltaisessa esseessään 

Under Western Eyes länsimaisten tutkijoiden tapaa puhua ja positioida kolmannen 

maailman naisia. Esseessään Mohanty (1991/1999) kritisoi ankarasti länsimaisen 

feminismin diskurssia, jonka sisällä kolmannen maailman naisista tuotettiin 

yhdenmukaista kuvaa alistettuina ja sorrettuina. Mohantyn mukaan tällainen 

länsimaisesta näkökulmasta käsin esitetty kuva kolonisoi kolmannen maailman naiset. 

Hänen tutkimansa länsimaiset feministit määrittelivät kolmannen maailman naiset usein 

objektivoiden heidät esimerkiksi miehisen väkivallan, perhejärjestelmän, uskonnon tai 

taloudellisen kehityksen (WID-suuntaus) uhreiksi (mt.). Tämä häivyttää Mohantyn 

mukaan kolmannen maailman naisten elämälle tyypillisen monimuotoisuuden. (Mt.) 

 
 

Postkoloniaalin feminismin kritiikki kyseenalaisti myös koko kolmannen maailman 

käsitteen mielekkyyden. Vietnamilaisen elokuvaohjaaja ja akateemikko Trinh Min-Han 

(1989) mukaan kolmatta maailmaa on mahdoton erottaa yhtenäiseksi ryhmäksi maita, 

koska ensimmäinen ja kolmas maailma elävät lomittain ja päällekkäin, monissa 

läntisissä valtioissa on köyhiä tai marginalisoituja saarekkeita tai kolmannen maailma 

maissa rikkaita väestöryhmiä.
18

 

 
 

Kysymykset siitä, kenellä on oikeus tai kyky tulkita kulttuuria toisen kulttuurin 

näkökulmasta ovat puhuttaneet kolmannen maailman feministejä. Tähän kysymykseen 

on tarttunut erityisesti intialainen kirjallisuudentutkija Gayatri Spivak (mm. 1987/1996), 

joka on Mohantyn ohella yksi tunnetuimpia postkoloniaalin feminismin edustajiksi 

lukeutuvia kirjoittajia. Spivakin, kuten Mohantynkin, ajattelun filosofiset juuret ovat 

Jacques Derridan dekonstruktiossa.
19 

Spivak (1987/1996) kirjoittaa: 
 

 
18 

Mohanty (2003) on ehdottanut, että käsitteiden ”ensimmäinen maailma” (First World) ja ”kolmas 

maailma” (Third World) tai ”länsi/pohjoinen” (Western/North) ja ”ei-länsi/etelä” (non-Western/South) 

sijaan käytettäisiin sellaisia käsitteitä kuin ”yksi kolmasosa maailmaa” (One-Third World) ja ”kaksi 

kolmasosaa maailmaa” (Two-Thirds World), koska ne viittaavat vähemmistöön ja enemmistöön ja 

liikkuvat näin ollen pois harhaanjohtavista maantieteellisistä ja ideologisista kaksinapaisuuksista. 
19  

Dekonstruktio on menetelmä, jossa filosofisia tekstejä tarkastellaan kirjallisuudentutkimuksen 
metodein: ”Dekonstruktio tarkoittaa, että jotakuta kirjoittajaa, esimerkiksi filosofia, luetaan ikään kuin 

häntä itseään vastaan – – ”. Derrida on vakuuttunut, etteivät tekstit koskaan ole yksiselitteisiä ja laatijansa 
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Näkemystä, jonka mukaan vain alistettuun ryhmään kuuluva voi tuntea toisen alistetun, vain 

nainen naisen jne., ei myöskään voida pitää teoreettisena lähtökohtana, koska siinä tiedon 

mahdollisuus perustuu identiteettiin. Vaikka kyseisen näkemyksen kannattaminen olisikin 

poliittisesti välttämätöntä, ja vaikka olisikin suositeltavaa yrittää ”samastua” toiseen pitämällä 

häntä subjektina jotta tuntisi hänet, tiedon tekee mahdolliseksi ja sitä ylläpitää nimenomaan 

palauttamaton ero, ei niinkään identiteetti. (Mts. 166, suomentanut J. Vainonen) 
 
 

Vuorelan (1999, 28) mukaan Spivak kuuluu niihin postkoloniaaleihin feministeihin, 

jotka kyseenalaistavat biologisen ruumiin ja ihonvärin tietoteoreettisena lähtökohtana. 

Vuorelan mukaan Spivak ikään kuin vapauttaa länsimaiset feministit tutkimaan 

kolmannen maailman naisia, kunhan nämä länsimaiset tutkijat kohdistavat puheensa 

näille naisille itselleen, ottaen näin toiset naiset vakavasti, sen sijaan että puhuisivat 

heidän puolestaan (mts. 27–28). 

 
 

Myös Mohanty (2003) tarjoaa myöhemmässä esseessään ratkaisua kolmannen 

maailman tutkimuksen dilemmaan. Hän esittää transnationaalin feministisen 

solidaarisuuden mallin (the feminist solidarity or comparative studies), jota hän tarjoaa 

erityisesti ohjenuoraksi opettaa kehitysmaiden naisten asioita yliopistoissa. 

Lähtökohtana mallissa on, että paikallista ja globaalia ei ajatella fyysisen 

maantieteellisen sijainnin tai aluejakojen mukaan, vaan että näiden ajatellaan olevan 

olemassa samanaikaisesti, vaikuttaen toinen toisiinsa ja muodostaen toisensa. Näin ollen 

yhteydet ja suhteet lokaalin ja globaalin välillä (jotka voivat olla käsitteellisiä, 

materiaalisia, ajallisia, kontekstuaalisia jne.) tulisi nostaa opetuksessa etualalle. 

Erovaisuudet ja yhteiset ominaisuudet ovat siten olemassa suhteessa ja jännitteessä 

toisiinsa kaikissa konteksteissa, ja niiden välisten yhteyksien korostaminen vahvistaa 

keskinäisyyden ja vastaavuuden suhteita eli feminististä solidaarisuutta. (Mts. 238–239) 

Mohanty on alun perin esittänyt mallin opetusta tukevaksi strategiaksi, mutta katson 

kuitenkin, että sitä voi soveltaa myös tutkimuksellisena orientaationa. Kiinnitänkin 

huomiota omassa tutkimuksessani juuri sille alueelle, jossa lokaali ja globaali kohtaavat, 

sen sijaan että tarkastelisin vain lokaalia irrallisena globaalista. 

 
 

Postkoloniaali keskustelu on yksi pohjoisen ja etelän feminismien risteyskohtia 
 

(Vuorela, 1999, 15). Intialainen feministi Uma Narayan (2004) on kirjoittanut 
 

 

tietoisten intentioiden hallitsemia. Metaforien valinta, retorinen strategia, kompositio jne. paljastavat aina 

jotakin, mikä on ristiriidassa kirjaimellisen sisällön kanssa. Dekonstruktio on siis tekstien 

heterogeenisuuden ja sisäisten konfliktien jäljitystä.” (Nordin, 1995/1999, 441–442) 
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länsimaisen feminismin ja kolmannen maailman feminismien eroista. Narayan (mts. 

 

213) muistuttaa, että joidenkin feminististen epistemologioiden teemat voivat olla 

ongelmallisia ei-länsimaisille feministeille. Ensinnäkin feminismillä on Narayanin 

(mts.) mukaan paljon kapeampi alue ei-länsimaissa ja se on yleensä merkityksellistä 

vain koulutettujen keskiluokkaisten kaupunkilaisten naisten keskuudessa, jotka ovat 

lisäksi usein suhteellisen länsimaistuneita. Erityisesti avioliittoa, perhettä ja 

heteronormatiivisuutta koskeva kritiikki resonoi hänen mukaansa vain pienelle osalle 

näistä feministeistä: 

 
 

These feminists must think and function within the context of a powerful tradition that, although 

it systematically oppresses women, also contains within itself a discourse that confers a high 

value on women‟s place in the general scheme of things. Not only are the roles of wife and 

mother highly praised, but women also are seen as the cornerstones of the spiritual well-being of 

their husbands and children, admired for their supposedly higher moral, religious, and spiritual 

qualities, and so on. (Mts. 215) 
 
 

Toiseksi Naryan (2004, 210) huomauttaa, että länsimaiset feministit, huolimatta 

kriittisestä suhtautumisesta omaan kulttuuriinsa, ovat kuitenkin etäämmällä kuin 

huomaavatkaan, ja jos he epäonnistuvat näkemään teorioidensa kontekstit ja olettavat 

näkökulmansa olevan universaali, he osallistuvat länsimaisen kulttuurin dominanssiin 

ei-länsimaisten kulttuurien ylitse: 

 
 

our position must explain and justify our dual need to criticize members of a dominant group 

(say men or white people or western feminists) for their lack of attention to or concern with 

problems that affect on oppressed group (say, women or people of color or nonwestern 

feminists, respectively), as well as for our frequent hostility towards those who express interest, 

even sympathetic interest, in issues that concern groups which they are not part. (Mts.) 
 
 

 
Onkin mielenkiintoista kysyä, millä tavoin eri feminismit muotoutuvat suhteessa 

toisiinsa, erityisesti tasa-arvokäsitysten suhteen. Rakentuvatko kolmannen maailman 

feminismit vastadiskurssille suhteessa länsimaiseen feminismiin, vai olisiko kuitenkin 

nähtävä, että niillä on myös ”oma ääni” ja omat erityiset tapansa katsoa sukupuolten 

välisiä suhteita? Tarkastelen seuraavaksi afrikkalaisen feminismin vastinetta 

länsimaiselle sukupuolikäsitykselle. 
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3.2.3 Duaalimallin ongelmallisuus: afrikkalaisen feminismin perspektiivi 
 
 

Monet Afrikkaa tutkineet tai juuriltaan afrikkalaiset feministit, joihin myös usein 

viitataan postkoloniaalin suuntauksen yhteydessä, ovat kritisoineet länsimaista 

feminismiä ja sen soveltamista afrikkalaiseen kontekstiin. Heidän kritiikkinsä kohdistuu 

erityisesti länsimaisen feminismin duaalimalliseen sukupuolikäsitykseen, jossa nainen 

nähdään alisteisena miehelle. 

 
 

Nigerialaissyntyinen Yhdysvalloissa vaikuttava sosiologi Oy r nk  Oyěwùmí (2002) 

kohdistaa kritiikkinsä paitsi länsimaiseen feminismiin, myös eurooppakeskeiseen 

tietoajatteluun: Eurooppa esitetään tiedon lähteenä ja eurooppalaiset tietäjinä, mikä 

heijastuu myös tieteeseen ja tutkimukseen. Hänen mukaansa afrikkalaisten realiteettien 

ja länsimaisen feminismin epistemologian yhteensovittamisen ongelma perustuu ennen 

kaikkea länsimaisen feminismin tapaan juontaa teorianrakentamisensa patriarkaalisen 

ydinperhemallin ympärille. Tässä mallissa nainen on ennen kaikkea miehensä vaimo, 

kun taas afrikkalaisessa perspektiivissä esimerkiksi äiti määrittyy ennen kaikkea 

suhteessa jälkeläisiinsä, ei seksuaalisen suhteen mieheen kautta. Samalla äiti, joka on 

monissa yhteiskunnissa naisten identiteetin tärkein määrittäjä, on sisällytetty 

vaimouteen.  (Mts.) Alun perin Oyěwùmí tuli tunnetuksi teoksellaan The invention of 

women: Making an African sense of Western gender discourses (1997), jossa hän kuvasi 

nigerialaisen Yoruba-heimon sukupuolten välisten suhteiden järjestymistä ja osoitti, 

kuinka ikä oli sukupuolta määräävämpi valtasuhteita määrittävä tekijä. Länsimainen 

käsitys sukupuolesta on hänen mielestään sosiaalinen konstruktio, eikä sitä voida pitää 

universaalina ja ajattomana kaikkien yhteiskuntien organisoitumisen perustavana 

tekijänä, kuten länsimaisten feministien teksteissä oletetaan. Oyěwùmí myös esittää, 

että länsimaisen feminismin pyrkimyksistä jakaa sukupuoli biologiseen ja sosiaaliseen 

huolimatta, tällaista jakoa ei käytännössä ole länsimaisissa yhteiskunnissa olemassa: 

fyysiset ruumiit ovat aina sosiaalisia. 

 
 

Myös nigerialainen sosiaaliantropologi Ifi Amadiume on osoittanut afrikkalaisen 

sukupuolikäsityksen joustavuuden. Hän on tullut tunnetuksi teoksellaan Male 

daughters, female husbands: Gender and sex in African society (1987), jossa hän on 

tutkinut nigerialaisen Igbo-heimon sukupuolirakennetta. Igbo-kulttuurissa naiset 

saattoivat ottaa miehille varattuja rooleja, kuten aviomiehen tai pojan, ja saada näin 
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ollen valtaa. Amadiume esittää, että koko sukupuolen käsitettä, jossa naisilta ja miehiltä 

odotetaan tietynlaista käytöstä, ei ollut olemassa esikoloniaalisella ajalla siinä muodossa 

kuin tänä päivänä. Hän väittää sitä koloniaalisen ajan tuontituotteeksi, joka on syynä 

epätasa-arvon patriarkaalisten käytäntöjen leviämiseen ja syventymiseen Afrikassa. 

 
 

Nigerialainen kirjailija Zulu Sofola (1998) asettuu voimakkaasti puolustamaan 

afrikkalaisen sukupuolikäsityksen erityisyyttä. Hän esittää, että afrikkalainen näkemys 

sukupuolesta on terveempi, positiivisempi ja sallii yhteiskunnan kokonaisvaltaisemman 

kehittymisen kuin länsimainen. Sofola perustelee kantaansa afrikkalaisella ”psyykellä”, 

jota hän kuvaa sukupuolettomaksi ja holistiseksi elämänvoimaksi, yksilöt yhdistäväksi 

”luovan energian ytimeksi”. Sukupuolettomuutensa takia tämä voima tekee elementtinä 

kaikista ihmisistä tasa-arvoisia. Lähtökohtaisesti afrikkalaisessa maailmankuvassa 

kummallakin sukupuolella on juurensa tässä ”jumalallisessa lähteessä”, vaikka 

kummallakin on yhteiskunnassa varattuna omat roolit. Sofola vertaa tätä 

harmoniapyrkimyksen sisältävää orgaanista ja holistista yhteiskunta- ja ihmiskäsitystä 

eurooppalaiseen maailmankuvaan, jossa nainen käsitetään alempiarvoiseksi ja ”pahan 

agentiksi”, millä hän viittaa luomiskertomuksen Aatamiin ja Eevaan sekä 

englanninkielen sukupuolittuneisuuteen.
20 

(Mts. 52–53.) 
 

 
 

En välttämättä täysin allekirjoita ajatusta siitä, että länsimaisen kulttuurin 

sukupuolijaottelu olisi näin helposti ja yksioikoisesti luettavissa, rakentuuhan tämä 

kanta kanta myös erityisenä vastadiskurssina suhteessa länsimaiseen historiaan ja 

kulttuuriin. Esimerkiksi Amadiumea (1987) on kritisoitu siitä, että hän näkee 

länsimaisen kulttuurin monoliittina (Vuorela, 21–22). On kuitenkin uskottavaa väittää, 

että eurooppalainen ajattelu on individualistista ja eriyttävää verrattuna afrikkalaiseen 

ajatteluun, jossa yksilö kuuluu ensisijaisesti kontekstiin (ks. Sofola 1998, 54). Tämä voi 

selittää myös sen, miksi afrikkalaiselle feminismille on kuvattu tyypillisenä naisten halu 

säilyttää feminiinisen erityisyytensä ja ennemmin neuvotella naisten asemasta miesten 

kanssa kuin asettua kilpailemaan heidän kanssaan, kuten Kassea (2006, 95) on 

huomauttanut. 
 
 
 
 

20  
Englannin kielen termit ”female” ja ”woman” juontuvat maskuliinisista substantiiveista, ja sekä ”man” 

että ”human” viittavat kumpaankin sukupuoleen. Afrikkalaisista kielistä tällainen sukupuolittuneisuus 

kuitenkin puuttuu. 
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Tähän asti esittelemäni feministiset teoriat määrittävät osaltaan tutkimukseni 

epistemologisia ja metodologisia lähtökohtia
21

. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan 

tarkemmin tutkimusaineistoni kulttuurista kontekstia eli Kamerunia. 

 
 

 

3.3 Kamerun tutkimuksen poliittisena ja sosiaalisena kontekstina 
 

 
Tämän luvun tarkoituksena on antaa yleistä taustatietoa tutkimuksen kontekstista, 

Kamerunista. Koska tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista antaa tarpeeksi 

yksityiskohtaista ja kattavaa tietoa Kamerunista, keskityn tarjoamaan yleistä tietoa 

Kamerunista silmällä pitäen Kameruniin aiemmin perehtymätöntä lukijaa. Paikallisten 

naisten asioihin keskittyneiden järjestöjen toimintaa ei voi ymmärtää ilman 

perehtymättä Kamerunin poliittiseen kontekstiin ja lakiin, joita käsittelen siten 

pääpiirteittäin. Lisäksi tarjoan katsauksen naisjärjestöjen toimintaan Kamerunissa 

yleisesti. 

 
 

Kamerun (virallisesti Kamerunin tasa-valta, ranskaksi Cameroun) on vuonna 1960 

itsenäistynyt
22 

noin 19 miljoonan ihmisen asuttama läntisessä Keski-Afrikassa sijaitseva 

maa. Kamerun sijaitsee Biafranlahden rannikolla, Nigerian ja Päiväntasaajan Guinean 

välissä. Muita rajanaapureita tällä kolmionmuotoisella, jonkin verran Suomea 

suuremmalla
23

, maalla on Tšad, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon tasavalta ja Gabon. 

Kamerun on poliittisesti ja sosiaalisesti suhteelliseen vakaa, mikä on sallinut 

maatalouden, tieverkon, rautateiden ja öljyteollisuuden kehittymisen. Ihmisistä 58 % 

asuu kaupungeissa. (CIA, 2011.) Afrikkalaiseksi valtioksi Kamerunia voikin kuvata 

suhteellisen moderniksi ja nopeasti kehittyväksi, mm. lukutaito on yksi Saharan 

eteläpuolisen Afrikan korkeimpia
24 

(Atanga, 2010, 1). 
 

 
 
 
 

21  
Holli (2003, 35) kuvailee väitöskirjassaan ”Discourse and politics for gender equality in late twentieth 

century Finland” valitsemiaan feministisen post-strukturalistisen suuntauksen periaatteita tutkimuksensa 

epistemologisiksi ja metodologisiksi premisseiksi, jotka voivat olla usein myös tutkimuksessa 

luonteeltaan implisiittisiä. Käsitän samaan tapaan suuntaa antaviksi taustaepistemologioiksi 

tutkimuksessani esittelemäni feministisen ja diskursiiviseen näkökulmaan liittyvät teoretisoinnit. 
22  

Kamerun oli vuosina 1884–1916 Saksan siirtomaa, myöhemmin se jaettiin Ranskan ja Britannian 

hallintaan (1919–1969). Kamerunin ranskankieliset alueet itsenäistyivät vuonna 1960, ja seuraavana 

vuonna ranskan- ja englanninkieliset alueet yhdistettiin. Vuonna 1972 kansanpäätöksellä perustettiin 

liittotasa-valta, joka muutettiin tasavallaksi vuonna 1984. (Kassea, 2006, 123–124.) 
23  475 440 km² (Suomi 338,145 km²) (CIA, 2011). 
24  

Vuonna 2001 yli 15-vuotiaista 67,9 % oli lukutaitoisia (77 % miehiä ja 59,8 % naisia) (CIA, 2011). 
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Kamerun on paitsi kulttuurisilta traditioiltaan, myös ekosysteemiltään yksi maailman 

monimuotoisimpia, mistä syystä siitä käytetäänkin usein nimitystä ”Afrikan miniatyyri” 

(esim. Zwaal, 2003). Etnisiä ryhmiä arvellaan olevan noin 250 (Worldmark 

Encyclopedia of the Nations, 2007). Suurin ryhmä (31 %) on Kamerunin ylämaalaiset, 

jotka jakautuvat bamilekeihin ja bamumeihin (mts.). Suurimpia etnisiä ryhmiä 

ylämaalaisten lisäksi ovat mm. päiväntasaajan bantut (19%), kirdit (11%), fulanit 

(10%), luoteiset bantut (8%) ja itäiset nigritit (7%). Muita afrikkalaisia on 13 % ja ei- 

afrikkalaisia vähemmän kuin 1 % (mts.). Virallisten kielten englannin ja ranskan lisäksi 

Kamerunissa on 24 afrikkalaista pääkieliryhmää (CIA, 2011.). Todellisuudessa eri 

etniset ryhmät ovat kuitenkin myös sekoittuneet ja uudelleenmuotoutuneet sisäisen 

muuttoliikkeen seurauksena (Zwaal, 2003, 70). 

 
 

Kamerunin ongelmia ovat muiden Afrikan, ja kehitysmaiden, tapaan mm. AIDS 

(HIV/AIDS-kuolemia on 11. eniten maailmassa, mikä tarkoitti vuonna 2009 n. 37 000 

kuolemaa), korruptio, köyhyys (48 % elää köyhyysrajan alapuolella) sekä ihmiskauppa. 

Huolimatta liikehdinnästä demokraattisia uudistuksia kohti, poliittinen valta on edelleen 

tiukasti presidentti Paul Biyan hallussa, joka on toiminut virassaan vuodesta 1982. 

(CIA, 2011.) 
 
 

 
3.3.1 Poliittinen konteksti ja laki 

 

 
 

Zwaal (2003) on eritellyt Kamerunin poliittista järjestelmää. Kamerunissa vaikuttaa 

rinnakkain kaksi poliittista voimaa: eri puolilla eri tavoin vaikuttavat traditionaalisiin 

valtahierarkioihin perustuvat järjestelmät sekä kolonisaatioprosessin myötä rantautuneet 

poliittiset systeemit. Poliittinen hallinnointimuoto, joka perustuu ranskalaiseen 

prefektuuri- ja alaprefektuuri -järjestelmään, juontaa juurensa kolonisaation ajalta. 

Paikalliset päälliköt ovat aliprefektuurien alaisia, mutta käytännössä nämä 

traditionaaliset päälliköt hallitsevat yhdessä nimettyjen virkamiesten kanssa aluettaan. 

Usein tehtäväjako on selkeä, mutta joissain tapauksissa on syntynyt vakaviakin 

konflikteja. Kamerunin politiikka oli pitkään muslimieliitin tiukassa hallinnassa, 

ensimmäinen presidentti Ahmadu Ahidjo oli muslimitaustainen. Kristityn Biyan tullessa 

valtaan asiat kuitenkin muuttuivat radikaalisti. Biyan vallan sanotaan perustuvan pitkälti 

vilpillisiin vaalituloksiin ja Ranskan tukeen. Vuoden 1992 vaaleista sanotaan, että ne 
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olivat Maailmanpankin painostuksesta tarkoitettu poliittiseksi uudistukseksi 

taloudellista lamaa vastaan. Biyan aikakaudella muslimieliitin poliittinen ylivalta on 

rikkoutunut, ja nykyisessä hallituksessa istuu sekä kristittyjä että muslimitaustaisia 

ministereitä. (Zwaal, 2003, 79–80.) 

 
 

Traditioiden ja uskomusten rooli ihmisten päivittäisessä elämässä on merkittävä. 

Kamerunin viralliset uskonnot ovat kristinusko ja islam
25

, karkeasti jaettuna kristityt 

asuvat Kamerunin eteläosissa ja muslimit pohjoisessa. Tämän lisäksi eri puolella 

Kamerunia on useita henkiolentoihin ja luonnonvoimiin uskovia animistisia ryhmiä. 

Uskonnot ovat myös sekoittuneet traditioihin ja toisin päin, eri uskonnoista tulevat 

ihmiset asuvat yhdessä mutta myös yksittäisillä henkilöillä voi olla eri uskonnoista 

lähtöisin olevia ajatuksia ja uskomuksia. Zwaalin (2003, 80) mukaan lähes kaikilla 

kamerunilaisilla, myös tieteentekijöillä ja presidentillä itsellään, on jonkinlaisia 

yliluonnollisia uskomuksia. Esimerkiksi perinteiset noitaparantajat ovat tavallisia ja esi- 

isien kunnioittaminen koetaan tärkeäksi. (Mts.) 

 
 

Länsimaiselle ihmiselle voi olla vaikea ymmärtää, miten voi olla mahdollista että 

jossain maassa on naisia syrjivä laki. Kamerunin kohdalla tämän aiheuttaa kuitenkin 

ennen kaikkea monimutkainen lainsäädäntö. Kamerunissa vaikuttaa kaksi erillistä 

oikeusjärjestystä: ranskalainen siviililainsäädäntö ja englantilainen tapaoikeus. 

Siviililainsäädäntö perustuu suurelta osin 1800-luvulta peräisin olevaan Napoleonin 

koodiin, joka on naisia syrjivä. Siinä nainen määritellään alisteiseksi miehelle, ja 

aviomiehellä on mm. oikeus valita perheensä asuinpaikka sekä päättää perheen, myös 

naisen, omaisuuden käytöstä. (Sakki, Kassea, Vauhkonen & Pirttilä-Backman, 2010; 

Pirttilä-Backman ym. 2006, 183–184.) Näiden rinnalla sovelletaan myös paikallisia 

traditioita, joilla katsotaan olevan negatiivisia vaikutuksia kamerunilaisten naisten 

asemaan (SIGI, 2010). Vaikka Kamerunin lainsäädäntö sisältääkin periaatteen 

sukupuolten tasa-arvosta, järjestelmän kompleksisuus estää sen toteutumisen 

käytännössä (mt.). 

 

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä naisten kannalta? Ensinnäkin kamerunilaisilla 

naisilla on vain vähän oikeudellista suojaa perheasioita koskien. Naisten vähimmäisikä 
 

25  
Kristittyjä on 40% ja muslimeja 40%, loput 40% seuraavat perinteisiä uskontoja tai ovat uskonnottomia 

(Worldmark Encyclopedia of the Nations, 2007). 
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naimisiinmenolle on 15, kun taas miehille se on 18. Aikaisin avioituminen on yleistä, ja 

monet tytöt erityisesti syrjäisemmillä seuduilla naitetaan jo 12-vuotiaina. YK:n arvion 

mukaan kamerunilaisista 15–19-vuotiaista tytöistä 36 % ovat joko naimisissa, eronneita 

tai leskiä. Moniavioisuus (polygamia) on laissa sallittua, ja yli puolella kamerunilaisista 

miehistä on enemmän kuin yksi vaimo. Eron jälkeen miehellä on oikeus päättää yli 6- 

vuotiaiden lasten huoltajuudesta. Myös naisiin kohdistuva väkivalta on Kamerunissa 

yleistä. Tämä johtuu siitä, etteivät lait onnistu antamaan tarpeeksi kovia rangaistuksia 

miehille, ja naisten koskemattomuutta suojelevia lakeja on vain vähän. Väkivaltaa ei 

myöskään pidetä esimerkiksi avioeron laillisena perusteena. Raiskaustapauksessa mies 

saa vapautuksen syytteestä mennessään naimisiin uhrin kanssa. Tyttöjen ympärileikkaus 

on yleinen tapa eristyneillä alueilla, mutta sisäinen muuttoliikkeen myötä se on levinnyt 

myös muihin osiin maata. WHO:n raportin mukaan noin 20 % naisista olisi 

ympärileikattu. Joidenkin arvioiden mukaan ympärileikkaus kohdistuu 

muslimiyhteisöissä lähes kaikkiin tyttöihin ja kristityistä kahteen kolmasosaan. Naisten 

omistusoikeudet ovat myös rajattuja erityisesti sosiokulttuuristen käytäntöjen vuoksi, 

vaikka lainsäädäntö tukeekin naisten autonomiaa muuten tässä suhteessa. Laillisesti siis 

kuka tahansa voi omistaa maata, mutta käytännössä tästä määräävät muut toimijat, jotka 

eivät pidä naisia kansalaisina ja katsovat siten naiset kykenemättömiksi 

maanomistukseen. (SIGI, 2010.) 

 

 
 

3.3.2 Naisten vaikuttaminen 
 

 
 

Adams (2006) on käsitellyt artikkelissaan naisten poliittista osallistumista ja 

naisliikkeitä Kamerunissa. Vuodesta 1966 vuoteen 1990 Kamerun oli yhden puolueen 

valtio, ja ainoa keino naisten osallistumiselle politiikkaan oli tämän puolueen naissiiven 

kautta. Itsenäinen naisaktivismi lisääntyi merkittävästi vuoden 1990 jälkeen, kun valtio 

liberalisoi poliittista systeemiään ja salli mm. yhdistysvapauden. Uudet yhdistykset 

olivat monimuotoisempia kuin aikaisemmat organisaatiot, niihin kuului niin 

kaupunkilaisten muodostamia kansalaisjärjestöjä ja ammatillisia yhdistyksiä kuin 

maaseudun naisten aloittamia yhteistyöprojekteja, itseapuryhmiä ja kulttuuriyhdistyksiä. 

Yhdistykset ottivat myös kantaa laajempiin asioihin, kuten naisten oikeuksiin, naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan, seksuaaliseen häirintään, korruptioon ja naisten edustukseen. 

(Mts.) 
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Se kuinka paljon järjestöillä on yhteyksiä valtioon, vaihtelee. Esimerkiksi ACAFEJ on 

suhteellisesti itsenäisempi kuin monet muut mutta toimii silti läheisessä yhteistyössä 

valtion kanssa. Kamerunin poliittisen systeemin vapauttaminen ei kuitenkaan sallinut 

täyttä demokraattista muutosta, vaan laajoja valtaoikeuksia nauttiva Biya pystyi 

säätelemään poliittisen muutoksen nopeutta ja laajuutta. Adamsin mukaan Kamerun on 

autoritäärinen valtio, joka tukeutuu voimakkaasti suosintaan pitääkseen yllä poliittista 

perustaansa. Kansainväliset organisaatiot, kuten YK, ovat vaatineet valtioita 

perustamaan erilaisia institutionaalisia mekanismeja edistämään tasa-arvoa ja 

parantamaan naisten asemaa, ja kamerunilaiset poliitikot, kuten myös Biya, ovat 

ilmaisseet retoriset sitoumuksensa naisten oikeuksien ja edustuksen ajamiseksi. 

Adamsin kanta ”valtionfeministiseen” retoriikkaan ja ohjelmiin autoritäärisissä 

valtioissa, kuten Kamerun, on kuitenkin pessimistinen. Hänen mukaansa näiden 

valtioiden motiivit naisystävällisten ohjelmien kannattamiseen kumpuavat neljästä 

syystä: 1) ne tarjoavat halpaa kansainvälistä tunnustusta, 2) herättävät kansainvälistä 

huomiota ja tukea, 3) tämä tuki edesauttaa kotimaisia suosintaan perustuvia verkostoja 

ja 4) naisten aktivismi kanavoituu valtion ohjaamien projektien ja tavoitteiden kautta. 

Tämänkaltaiset ohjelmat vievät siten itse asiassa pohjaa naisten aktivismilta ja 

vaikeuttavat naisten aseman kehittymistä. (Adams, 2006.) 

 
 

Myös Fonjong (2001) on tarkastellut kansalaisjärjestöjen vaikutuksia tasa-arvon 

kehittymiseen Kamerunissa. Hänen mukaansa tulokset ovat ristiriitaisia. Vaikka vuonna 

2001 Kamerunin väestöstä 52 % oli naisia ja heillä oli suuri rooli yhteiskunnan 

kehityksen kaikilla tasoilla, naiset toimivat alistetusta asemasta käsin niin perinteisissä 

kuin valtionkin instituutioissa. Järjestöt ovat parantaneet naisten käytännöllisiä tarpeita, 

kuten pääsyä terveydenhoitoon, rahallisiin resursseihin, koulutukseen, työhön ja 

perheiden päätöksentekoon ja lisäksi ne ovat tarjonneet naisille mahdollisuuksia vaihtaa 

ajatuksia ja tietoa. Järjestöillä on kuitenkin ollut vain vähäinen vaikutus naisten 

syrjimisen ja alistetun aseman muuttamiseen. Tällaisia ”strategisia tavoitteita”, kuten 

koulutus, päätöksentekoon vaikuttaminen tai resurssien hallinta, ei ole Fojongin mukaan 

kyetty tavoittamaan. (Mt.) Myös Adams (2006) huomauttaa, että vaikka Kamerunissa 

naiset ovat olleet politiikassa mukana sekä ennen että jälkeen koloniaalin ajan, tämä 
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mukana oleminen on kuitenkin ollut hyvin vähäistä ja usein perifeeristä, eivätkä naiset 

ole päässeet mukaan päivittäiseen yhteiskunnan johtamiseen. 

 
 

Orock (2007) on kiinnittänyt huomion kamerunilaisten naisten keskinäisiin eroihin, ja 

tähdentää ettei tasa-arvon ole syytä odottaa ”tihkuvan” ylhäältä alas. Feminismi tai 

naisliikehdintä on yleensä kaupunkilaisten, koulutettujen naisten etuoikeus, joille myös 

erilaiset tukitoimet ohjautuvat. Lisäksi nämä naiset eivät välttämättä aja kaikkien 

naisten asiaa. Orockin mukaan tulisi keskittyä eniten juuri köyhien maalais- ja 

kaupunkilaisnaisten asiaan, sillä he kantavat kaikkein suurimman painolastin epätasa- 

arvosta. Keskittymisestä byrokraattisiin rakenteisiin tulisi Orockin mukaan siirtyä 

koulutuksen lisäämiseen ja syrjintää tuottavien kulttuuristen instituutioiden 

muuttamiseen. (Mt.) 

 
 

Miten feminismi sitten näkyy Kamerunissa? Kassean (2006) mukaan kamerunilaiset 

naiset ovat jo esikoloniaaliselta ajalta asti organisoituneet erilaisiksi yhdistyksiksi, kuten 

solidaarisuusryhmiksi tai kauppaan ja ammattiin liittyviksi verkostoiksi. Yhteyksien 

avulla on rakennettu yhteenkuuluvuuden tunnetta, jaettu iloja ja suruja sekä keskusteltu 

erilaisista naisten elämään liittyvistä ongelmista ja tilanteista. Harvoin näissä ryhmissä 

on kuitenkaan kyseenalaistettu miesten ja naisten välisiä valtaeroja ja Kassean mukaan 

naisista vain harvat voisivat kuvitella sitoutuvansa ajattelemaan ”henkilökohtaista 

poliittisena” länsimaisen feminismin lanseeraaman tunnuslauseen tapaan. Tämä johtuu 

Kassean mukaan sukupuolitietoisuutta lisäävien järjestöjen pienestä määrästä. Kassea 

nimeää kolme kamerunilaista järjestöä, joita voidaan pitää sensitiivisinä 

sukupuoliasioille: ALVF, SOS Femmes Battues ja Gender Lenses. Näiden lisäksi hän 

mainitsee Bueaun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen laitoksen, jolla voi olla 

vaikutusta sukupuolitietoisuuden leviämiseen. (Mts. 151–155) Toisaalta, Kassean (mts. 

95) mukaan feminismi yleisesti, sukupuolikysymyksistä debatoinnin ja edustuksellisten 

ja taloudellisten oikeuksien vaatimisen lisäksi, on kasvava ilmiö Afrikassa. 

 
 

Järjestöjen kannalta mielenkiintoiseksi kysymykseksi tiivistyy siis se, miksi naisjärjestöt 

eivät ole onnistuneet yrityksistä huolimatta parantamaan naisten asemaa ja muuttamaan 

sukupuolten välisiä valtasuhteita tai viemään sukupuolisensitiivistä sanomaa eteenpäin 

paikallisille naisille ja miehille. Paikallisilla järjestöillä voi jossain määrin nähdä olevan 
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paljon kouriintuntuvamman merkityksen afrikkalaisille naisille kuin esimerkiksi 

länsimaiden suunnalta esitetyllä tasa-arvoretoriikalla. Tarvitaankin lisää tutkimusta 

konkreettisista keinoista ja esteistä naisten valtauttamisen tiellä: mitkä ovat tasa-arvon 

edellytykset ja kuinka tasa-arvoa tulisi käsitteellistää ja ymmärtää kamerunilaisessa 

kontekstissa? 
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4 METODI 
 
 
 

4.1 Sosiaalinen konstruktionismi ja diskursiivinen lähestymistapa 
 
 

Tutkimukseni teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii sosiaalisen 

konstruktionismin mukainen näkemys sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta kielen 

käytön kautta ja tarkemmin diskurssianalyyttinen tutkimussuuntaus. Tärkeimmät 

diskurssianalyyttiset suunnannäyttäjät tutkimuksessani ovat Englannissa 

Loughborough‟n yliopistossa kehitetty diskursiivinen psykologia (Potter & Wetherell, 

1987; Edwards & Potter, 1992) sekä tähän osittain pohjautuva suomalainen 

diskurssianalyysi (Jokinen, Juhila & Suoninen, 1993; 1999), joita voi yhdessä nimittää 

Eero Suonisen (2002) tapaan diskursiiviseksi sosiaalipsykologiaksi. Omaa diskursiivista 

lähestymistapaani voi kuvata myös kriittisesti painottuneeksi diskurssianalyysiksi 

(Suoninen, 2003). Kriittisyys voi diskursiivisessa tutkimuksessa tarkoittaa monenlaisia 

asioita, kuten suhteutusta ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustalla kulkevia 

historiallisia kehityskulkuja (mt.). Jotkut tutkijat ovat myös kehittäneet varsinaista 

kriittistä sosiaalipsykologista diskurssianalyysia, tästä esimerkkinä aiemmin 

mainitsemani Burmanin ym. (1997) lisäksi kriittistä diskursiivista psykologiaa (critical 

discursive psychology) kehittänyt Edley (2001), jolta otan myös osittain aineksia 

tutkimukseeni. 

 
 

Tässä luvussa esittelen sosiaalisen konstruktionismin ja sosiaalipsykologiassa 

vaikuttavan diskurssianalyysin lähtökohtia yleisesti, jonka jälkeen siirryn 

määrittelemään tarkemmin omaa diskursiivista lähestymistapaani ja käsitteellisiä 

välineitä, joiden avulla lähestyn tutkimusaineistoani. Tämän osion lopuksi esittelen 

tutkimuskysymykset. 

 

 
 

4.1.1 Sosiaalinen konstruktionismi 
 

 
 

Diskurssianalyysin teoreettinen koti on sosiaalisen konstruktionismin perinteessä 

(Jokinen, 1999a, 39). Sosiaalista konstruktionismia voi kuvata teoriaksi tiedon 

rakentumisesta. Ihmiset kuvailevat, selittävät tai muulla tavalla ottavat kantaa 
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maailmaan jossa he elävät. Tapa jolla maailmaa ymmärretään, on siten sosiaalisesti 

rakennettu, historiallisten vuorovaikutussuhteiden tuotosta (Gergen & Gergen, 2003). 

 
 

Keskeistä sosiaalisen todellisuuden rakentumisen prosessissa on kieli. Arja Jokinen 

(1999a, 39–40) kirjoittaa asioiden ja ilmiöiden merkityksellistämisestä ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä eli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Jokisen mukaan tässä 

merkityksellistämisessä on käynnissä aina kaksi vastakkaista tendenssiä: yhtäältä 

merkitysten vakiinnuttaminen ja toisaalta niiden moninaistaminen eli muuntaminen. 

Asiat merkityksellistyvät suhteessa toisiin merkityksiin, erontekojen kautta. Näiden 

merkitysten rakentuminen on lisäksi pitkälti kontekstisidonnaista. Laajempi kontekstiin 

liittyvä merkitys voidaan tulkita suhteessa asian esittämiskontekstiin; sanaa osana 

lausetta, lausetta osana laajempaa tekstikokonaisuutta tai lauselmaa osana 

vuorovaikutusepisodia. Toiset merkityksellistämiset saavat vahvemman ja 

pidempiaikaisen jalansijan kuin toiset, mikä on erilaisten sosiaalisten prosessien, 

ihmisten välisten suhteiden ja vallan kietoutumisen noihin suhteisiin, tuotosta. (Mts.) 

 
 

Jokisen (1999a, 51) mukaan sosiaalisesta konstruktionismista on olemassa erilaisia 

suuntauksia, joista sosiaalipsykologinen sosiaalinen konstruktionismi painottaa 

sosiaalisen todellisuuden vuorovaikutuksellista rakentumista. Muut suuntaukset ovat 

amerikkalainen sosiaalisten ongelmien konstruktionistinen tutkimusperinne, 

sosiologinen konstruktionismi ja poststrukturalistinen eli ranskalainen sosiaalinen 

konstruktionismi, jossa Focault‟n tekstit ovat keskeisellä sijalla. (Mts.) 

 
 

Kirsi Juhila (1999a, 162) jakaa lisäksi sosiaalisen konstruktionismin ontologiseen ja 

episteemiseen konstruktionismiin, joiden kautta erilaisia tutkimusorientaatioita ja 

erityisesti aineiston lähestymistapoja on mahdollista tarkastella lähemmin. 

Ontologisessa konstruktionismissa tutkimuskohdetta ei palauteta kokonaisuudessaan 

kieleen, vaikka se onkin ensisijainen tutkimuskohde. Siinä kielen ja puheen 

ulkopuolella ajatellaan olevan joitain ei-diskursiivisia maailmoja, jotka voivat olla 

institutionaalisia tai sitten yhtä hyvin myös mielen tai ruumiin maailmoja. 

Episteemisessä konstruktionismissa kiinnostuksen kohteena on se, miten puheet ja 

tekstit itsessään rakentavat tuota ”ulkopuolista” maailmaa eikä kysymykseen siitä, onko 
 

tuota ulkopuolista todellisuutta jossain muussa muodossa olemassa, katsota olevan 
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merkityksellistä ottaa kantaa. Episteeminen konstruktionismi käyttää ensisijaisina 

tulkintamateriaaleinaan toisia tekstejä ja puhetta, kun taas ontologisessa 

konstruktionismissa aineistossa konstruoituvia merkityksiä suhteutetaan laajempiin 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ihmismieleen, kokemuksiin tai ruumiillisuuteen. (Mts. 

162–163.) 
 

 
 

Oman tutkimusotteeni näen sijoittuvan episteemisen konstruktionismin lähtökohtiin, 

koska tarkastelen ensisijaisesti aineistoa ja siinä rakentuvia merkityksiä. Katson että 

nämä merkitykset rakentavat sosiaalista todellisuutta, joka on muuttuva ja uusintuu 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta tilanteisesti. Juhilan (1999a, 163) jaottelun 

mukaan otettani voi kuvata myös relativistiseksi diskurssianalyysiksi. Kun realistisessa 

diskurssianalyysissa aineistoa luetaan ennalta oletettujen vallan, instituutioiden tai 

alistavien totuuksien läpi, relativistisessa diskurssianalyysissa tutkimuskohteena on se, 

miten ihmiset käyttävät erilaisia, esimerkiksi rodun tai sukupuolen, kategorioita 

puhuessaan itsestään ja muista (mts. 166). 

 

 
 

4.1.2 Diskurssianalyysi ja diskursiivinen psykologia 
 

 
 

Diskurssianalyysissa ollaan kiinnostuneita niistä kielellisistä prosesseista, joiden kautta 

sosiaalinen todellisuutemme muodostuu (Jokinen, 1999a, 40–41). Diskurssianalyysin 

juuret ovat mm. puheaktiteoriassa, Harold Garfinkelin etnometodologiassa ja Ferdinand 

de Saussuren semiotiikassa, mutta se on muodostunut selvästi omaksi 

tutkimussuuntauksekseen (Potter ja Wetherell, 1987). Diskurssianalyysia on sovellettu 

yhteiskuntatieteissä paljon ja tutkimustavat ovat olleet vaihtelevia diskurssin käsitteen 

erilaisista käyttötavoista johtuen (mts. 6). Nykyisin diskurssianalyysi ymmärretään 

sateenvarjokäsitteenä erilaisille diskurssianalyyttisille painotuksille ja käytännöille 

(Edley, 2001; Nikander, 2006, 413). 

 
 

Diskurssianalyysin perusoletuksena on, että koska sosiaalinen todellisuus on tuotettu ja 

tehty todelliseksi diskurssien kautta, ei sosiaalisia vuorovaikutuksia voida täysin 

ymmärtää ilman viittausta diskursseihin, jotka antavat niille merkityksiä. 

Diskurssianalyytikon tehtävänä on tutkia tuota yhteiskunnan ja diskurssien välistä 

suhdetta. (Phillips & Hardy 2002, 3.) Diskursseja ei voida koskaan paikantaa 
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kokonaisuudessaan, vaan yksittäisistä teksteistä pyritään ennemminkin löytämään 

vihjeitä tai johtolankoja vallitsevien diskurssien luonteesta (mts. 5). 

 
 

Yhteistä diskurssianalyyttisille tutkimustavoille ja suuntauksille on kuitenkin vahva, 

edelläkin esitelty sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva näkökulma, jossa kieli 

ymmärretään jonain paljon enempänä kuin pelkkänä ulkopuolisen maailman ilmiöitä 

heijastavana peilinä ja jossa diskursseilla katsotaan olevan keskeinen sija sosiaalisen 

maailmamme muodostavien ideoiden, sosiaalisten prosessien ja ilmiöiden 

rakentamisessa (Nikander, 2006, 413). Phillips ja Hardy (2002, 6) tähdentävät, että 

diskurssianalyysi eroaa muista laadullisen tutkimuksen muodoista juuri tämän 

näkökulmansa vuoksi. 

 
 

Diskursiivinen psykologia on diskurssianalyysin suuntaus, joka on kehittynyt Michael 

Billigin (1996), Jonathan Potterin ja Margaret Wetherellin (1987) ja Derek Edwardsin ja 

Potterin (1992) töistä vaihtoehdoksi kognitiivisia teorioita ja koeasetelmia käyttävälle 

psykologialle. Edwards ja Potter (1992) ovat määritelleet diskurssianalyysin 

"funktionaalisesti orientoituneeksi lähestymistavaksi puheen ja tekstin analysointiin" 

(mts. 27). Diskurssianalyysin tärkein lähtökohta on se, että ihmiset käyttävät kieltä 

erilaisiin tekoihin, kuten esimerkiksi määräämiseen, pyytämiseen ja suostutteluun 

(Potter & Wetherell 1987, 32–33). Fokuksen keskipisteessä on siis kieli ja tarkemmin 

kielenkäyttö ja sen funktiot – ”the action orientation of talk” (Willig, 2003, 164). 

 
 

Ihmiset eivät kuitenkaan tee näitä kielellisiä tekoja eksplisiittisesti, siksi funktioiden 

analyysi perustuu yksittäisten puheenvuorojen tai ilmausten kontekstin huomioon 

ottamiseen (Potter & Wetherell, 1987, 33). Funktiot voivat olla myös laajempia kuin 

pelkästään vuorovaikutustilanteeseen tai kahden ihmisen väliseen suhteeseen liittyviä. 

Esimerkiksi ns. globaalit funktiot voivat palvella itsen esittämistä yleisesti suosiollisessa 

valossa, mikä tapahtuu yleensä hienovaraisesti. Puhe on orientoitunut moniin eri 

funktioihin, ja henkilöiden selonteot
26 

tai kannat vaihtelevat näiden tarkoitusten 

mukaan. Ihmiset käyttävät näin kieltä rakentaakseen versioita sosiaalisesta maailmasta. 

(Mts.) 
 

 
 
 

26  
Jokinen ja Juhila (1999, 67) määrittelevät selonteon (account) merkitysten tutkimisen yleiskäsitteeksi. 
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4.2 Diskurssianalyysi tässä tutkimuksessa 
 
 

Jokainen diskurssianalyyttinen analyysitapa muodostuu viime kädessä 

tutkimuskysymyksen tai tutkimuskysymysten perusteella (Willig, 2003, 183). Tässä 

luvussa esittelen tarkemmin omaa diskurssianalyyttista tutkimustapaani. Määrittelen 

ensin oman tutkimukseni sijoittumista diskurssianalyyttisella kartalla (Jokinen & Juhila, 

1999). Tämän jälkeen käsittelen haastatteluaineiston käyttöä diskurssianalyyttisen 

tutkimuksen aineistona. Lopuksi esittelen valitsemani diskurssianalyyttiset työkalut, 

joiden avulla lähestyn aineistoani ja tutkimuskohdettani. 

 

 
 

4.2.1 Tutkimuksen paikannuksia diskurssianalyyttisella kartalla 
 

 
 

Oman tutkimuksen sijoittumista diskurssianalyysin verkostoissa on mahdollista 

paikantaa Jokisen ja Juhilan (1999) ulottuvuusparien avulla, joiden kautta he ovat 

tarkastelleet erilaisten diskurssianalyyttisten tutkimusten sisäisiä metodisia painotuksia. 

Eri tutkimuksissa janojen molemmat ulottuvuudet ovat yleensä läsnä, mutta painopiste 

voi asettua myös jompaankumpaan päähän tai keskelle (mts. 55). Painopiste voi myös 

vaihdella saman tutkimuksen eri vaiheissa (mts.). 

 
 

Kuvio 1 Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta Jokisen & Juhilan (1999, 55) mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilanteisuuden ja kulttuurisen jatkumon janan kaksi ääripäätä muodostavat kulttuurin 

analyyttinen sulkeistaminen ja kulttuuri analyysin kehystäjänä. Tilanteisuuden päässä 

(kulttuurin analyyttinen sulkeistaminen) analyysin painopiste on tiukasti aineistossa. 

Tällaisen tutkimuksen alussa esitellään aineiston ulkopuolista teoriaa tai asiaa vain 

niukasti, mutta halutessaan tutkija voi laajentaa pohdintaa analyysijakson jälkeen. 
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Kulttuurisen jatkumon (”kulttuuri analyysin kehystäjänä”) päässä tutkimus taas sidotaan 

vahvasti osaksi kulttuurista jatkumoa, kuten yhteiskunnan materialistiseen, poliittiseen 

tai taloudelliseen historiaan. Myös tällöin analyysi on aineistolähtöistä ja perustuu 

avoimeen lukemiseen. Janan keskelle (”kulttuurin muotoutuminen tutkimuskohteena”) 

sijoittuu tutkimus, jossa kulttuuria tarkastellaan aineistossa rakentuvana ilmiönä, ja 

kulttuurin muotoutuminen on tutkimuksen keskeinen kohde ja analyysin tulos. (Jokinen 

& Juhila, 1999, 56–66.) 
 

 
 

Näen oman tutkimukseni sijoittuvan janan keskikohdan ja kulttuurisen jatkumon 

ääripään väliin. En pyri ottamaan kantaa mihinkään laajoihin historiallisiin tai 

poliittisiin linjoihin, vaan analyysini keskipisteenä on ensisijaisesti itse aineisto ja siinä 

tuotetut merkitykset. Teoriataustan tehtävä tutkimuksessani on luoda tarvittavat välineet 

sekä antaa erilaisille tulkintapoluille mahdollisuuksia aineiston diskurssianalyyttisessa 

luennassa. Koska olen kuitenkin enemmän kiinnostunut puheen sisällöistä siinä 

mielessä, etten keskity esimerkiksi puheen organisoitumisen piirteiden analysointiin, 

sekä erityisesti siitä mihin nämä sisällöt laajemmin viittaavat, analyysitapani sijoittuu 

lähemmäs kultttuurisen jatkumon ääripäätä kuin toiseen päähän tai keskelle. 

 
 

Ulottuvuuspareista ehkä selkeimmin oman tutkimukseni orientaatiota selventääkin siten 

merkitysten ja merkitysten tuottamisen tapojen -ulottuvuusparin muodostama jana. 

Analyysissani olen kiinnostunut merkitysten (”mitä”) lisäksi siitä, millaisin kielellisin 

keinoin (”miten”) niitä tuotetaan. Olen myös kiinnostunut näiden puhetapojen 

seurauksellisesta luonteesta, jolloin on mahdollista nähdä laajemmin siihen mihin nämä 

puhetavat kiinnittyvät kulttuurisella jatkumolla. (Jokinen & Juhila, 1999, 66–76.) 

 
 

Tätä merkitysten tuottamisen tapojen ulottuvuutta täsmentää edelleen retorisuuden ja 

responsiivisuuden muodostama jana. Retorisuutta tutkiessa keskitytään niihin tapoihin, 

joilla tiettyjä merkityksiä tehdään ”tosiksi”, kun taas responsiivisuuteen keskityttäessä 

tutkitaan sitä, miten ihmiset rakentavat yhdessä merkityksiä. Retorisuuden ja 

responsiivisuuden tutkimus tarjoaa lukuisia käsitteellisiä apuvälineitä kielenkäytön 

tutkimiseen, erityisesti miten-kysymyksiin liittyvissä kohdissa. Käytänkin retorisen 

analyysin metodiikkaa keinona tunnistaa erilaisia naisten asemaa ja tasa-arvoa koskevia 

tulkintarepertuaareja. (Jokinen & Juhila, 1999, 77.) Ilman vuorovaikutuksen 
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yksityiskohtien tarkastelua kategorioiden tulkinta jäisi liian yleiselle tasolle (Suoninen, 

 

2002). 
 

 
 

Kriittisyyden ja analyyttisen muodostamalla ulottuvuusparilla näen tutkimukseni 

sijoittuvan keskivaiheille. Tavoitteenani on ensisijaisesti olla avoin ”aineistolle ja sieltä 

löytyville merkityksille” (Jokinen ja Juhila, 1999, 86). Toisaalta lähtökohtani on 

kriittisesti orientoitunut; en pidä merkityksiä ”objektiivisina”, vaan olen kiinnostunut 

myös niiden seurauksellisesta luonteesta ja suhtaudun tutkimusaiheeseeni, naisten 

asemaan kehitysmaissa ja erityisesti sen syihin (esim. kulttuuri entiteettinä), 

varauksellisesti. 

 

 
 

4.2.2 Tutkimushaastattelut diskursiivisen tutkimuksen aineistona 
 

 
 

Tutkimusaineistoni on kerätty haastattelemalla. Sosiaalipsykologiassa kehittyneen 

diskurssianalyysin aineistot ovat tyypillisesti olleet ns. luonnollisia aineistoja, eli 

arkielämän tekstiä ja puhetta (Hepburn & Potter, 2004, 181). Kuitenkin myös 

haastattelumetodin käyttäminen diskursiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä 

on ollut suosittua, ja Hepburn ja Potter (mts.) huomauttavatkin, että itse asiassa kaikkein 

vaikutusvaltaisimmissa, Billigin (1992) ja Wetherellin ja Potterin (1992) tutkimuksissa 

haastattelut muodostivat suurimman osan käytetystä aineistosta. 

 
 

Vaikka jotkut tutkijat, kuten Hepburn ja Potter (2007, 170) itse, ovatkin sitä mieltä, että 

diskursiivisen tutkimuksen tulisi pyrkiä käyttämään aineistoina nimenomaan 

luonnollista puhetta, toiset tutkijat ovat puhuneet tutkimushaastattelujen käytön 

puolesta. Abell ja Myers (2008) ovat esittäneet, että tutkimushaastatteluita voidaan 

ajatella luonnollisina aineistoina siinä missä mitä tahansa muita institutionaalisissa tai 

muissa olosuhteissa tapahtuneita vuorovaikutustilanteita. He pitävät 

tutkimushaastatteluiden analysoimista diskursiivisesti tarkoituksenmukaisena, koska 

diskursiivisessa näkökulmassa haastattelut näyttäytyvät yhtenä vuorovaikutuksen 

muotona ja analyysissa hyödynnetään tätä seikkaa (mts. 145). Tutkimushaastatteluita 

voidaan näin analysoida samaan tapaan kuin analysoitaisiin puhetta lääkärin ja potilaan 

välillä tai tavallista keskustelua bussipysäkillä tai kahviautomaatilla (mts. 145). 

Vuorovaikutustilanteen osallistujat, haastattelija ja haastateltava, vaihtavat vuoroja 
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sopivaan aikaan, suhteuttavat oman vuoronsa edelliseen ja tulevaan, strategisesti 

esittäen itsensä muille sekä rakentavat ja tekevät oletuksia meneillään olevan tilanteen 

luonteesta (mts. 145). 

 
 

Analyysin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että analyysin kohteeksi otetaan sekä 

haastattelijan että haastateltavan puheenvuorot (van den Berg, Wetherell & Houtkoop- 

Steenstra (2003, 3). Olennaista on ymmärtää, että tutkimushaastattelu on diskursiivinen 

teko itsessään: se tuotetaan yhteisesti osallistujien välillä ja haastattelija on yhtä lailla 

mukana tässä tuottamisessa kuin haasteltavatkin (mts.). 

 
 

Hyvänä esikuvana diskurssianalyyttista näkökulmaa haastatteluaineistoon soveltavasta 

tutkimuksesta Abell ja Myers (2008, 148) pitävät Gilbertin ja Mulkayn (1984) klassista 

tutkimusta tieteellisen tiedon tulkintarepertuaareista. Gilbert ja Mulkay tulkitsivat 

repertuaareja kiinnittämällä huomiota juuri haastattelijan esittämiin väittämiin. 

Tulkintarepertuaareja ei tunnistettu kieliopillisista rakenteista tai sanojen sisällöistä, 

vaan niiden paikasta vuorovaikutuksessa ja siitä mitä niillä tehtiin eli mitä funktioita 

niillä oli. (Abell & Myers, 2008, 148.) Hyödynnän haastattelijan puheenvuoroja myös 

omassa analyysissani, ja otan ne mukaan siinä missä haastateltavienkin puheenvuorot. 

 
 

Krzyżanowski (2008) taas on eritellyt fokusryhmähaastatteluiden analysointia 

diskurssianalyyttisesti erotuksena yksilöhaastatteluista tai tutkimushaastatteluista 

yleensä. Yleensä fokusryhmissä kerätyn haastattelumateriaalin analysointi rajoittuu 

yleiselle tasolle tai sitä käytetään lähinnä tukemaan muuntyyppisiä tutkimuksia tai 

analyyseja. Kielellisesti suuntautuneessa analyysissa fokusryhmät ajatellaan kuitenkin 

selvästi yhtenä erityisenä lajityyppinä, genrenä, tai niitä lähestytään verbaalisena 

tilanteisena vuorovaikutuksen muotona. Artikkelissaan Krzyżanowski esittää erityisen 

mallin, jota hän kutsuu ”syvä-sisällönanalyyttiseksi lähestymistavaksi” (in-depht 

content-analytical approach), ja jonka avulla diskurssianalyysia tekevä tutkija voi 

lähestyä fokusryhmähaastattelu-aineistoa. (Mts. 167–168.) 

 
 

Krzyżanowskin (2008) mallissa fokusryhmämateriaalin analysoiminen diskursiivisesta 

näkökulmasta jakautuu kahteen tasoon; temaattiseen analyysiin ja syväanalyysiin. 

Syväanalyysilla Krzyżanowski tarkoittaa analyysitasoa, jossa keskitytään 
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diskurssielementteihin kuten retoriikkaan, erilaisiin argumentaation tapoihin ja muihin 

kielellisten piirteiden analysointiin. Artikkelissaan Krzyżanowski keskittyy esittelemään 

ensimmäistä, yleistä tasoa, jossa analyysi keskittyy tunnistamaan aiheiden (discourse 

topics) kautta diskursiivisia avainteemoja (key topics). Aiheet viittaavat suppeampiin ja 

laajempiin temaattisiin kokonaisuuksiin keskustelun kulussa, joita haastattelija ja 

haastateltavat tuovat esiin ja kehittelevät. Avainteemat taas ovat sellaisia teemoja, jotka 

analyysin perusteella muodostuvat merkityksellisiksi haastateltaville, ja joita 

haastattelija (tai tutkija) ei alun perin osaisi ehkä ajatella merkittäviksi nouseviksi 

teemoiksi. (Mts. 169–170.) 

 
 

Olen käyttänyt Krzyżanowskin aiheiden erittelyn tapaa analyysini ensimmäisessä 

vaiheessa. Tämän vaiheen perusteella erottuneet avainargumentit toimivat seuraavan 

vaiheen analyysini suuntaajana. Päädyin tällaiseen kaksivaiheiseen analyysiin myös 

siitä syystä, että minulla on ns. valmis aineisto, jolloin haastattelujen teemojen erittely 

vuorovaikutuksen rakentumisen kannalta ennen ”varsinaiseen” yksityiskohtaiseen 

analyysiin ryhtymistä auttoi minua saamaan mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan 

aineistosta. 

 

 
 

4.2.3 Analyyttiset työkalut 
 

 
 

Olen valinnut tutkimukseni metodisiksi työkaluiksi diskurssianalyysin käsitteiden 

joukosta tulkintarepertuaarin ja subjektiposition käsitteet, jotka ovat käytettyjä juuri 

merkitysten tutkimisessa (Jokinen & Juhila, 1999, 68). Edleyn (2001) mukaan 

tulkintarepertuaarin ja subjektiposition käsite ovat kriittisen diskursiivisen psykologian 

ydinkäsitteitä, joten ne sopivat myös tästä näkökulmasta tutkimukseni metodologisiksi 

välineiksi. Olen valinnut edelliset kaksi käsitettä analyysini pääkäsitteiksi niiden 

selkeyden ja analyyttisen käytännöllisyyden takia. Ne kuvaavat ja täsmentävät 

mielestäni hyvin diskurssianalyysin teoreettisia lähtökohtia. Esittelen lopuksi myös 

retoristen keinojen analyysitapaa. 
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Tulkintarepertuaari 
 

 
 

Tulkintarepertuaari (myös kielellinen tai interpretatiivinen repertuaari) on määritelty 

mm. "termien ja metaforien sanavarastoksi tai rekisteriksi, jota käytetään kuvailemaan 

ja arvioimaan tekoja ja tapahtumia" (Potter & Wetherell 1987, 138). 

 
 

“They are recognizable routines of connected arguments, explanations, evaluations and 

descriptions which often depend on familiar anecdotes, illustrations, tropes or clichés. 

Interpretive repertoires are the building blocks through which people develop accounts and 

versions of significant events in social interaction and through which they perform identities and 

social life.” (Wetherell, 2006, 154.) 
 
 

Tulkintarepertuaari voi tarkoittaa samaa kuin diskurssi, mutta niissä voi olla myös 

painotuseroja. Kummallekin yhteistä on kuitenkin se, että ne voidaan ymmärtää 

merkityssysteemeiksi, mikä sisältää ajatuksen kielestä erottelujen systeeminä, jossa 

merkitykset rakentuvat suhteessa toisiinsa. Olennaista on se, että kielenkäytössä on 

jatkuvasti uusiutuvia ja rakentuvia merkityssysteemejä: ne ovat moninaisia ja 

toiminnallisia. (Jokinen & Juhila, 1999, 67.) 

 
 

Jokisen, Juhilan ja Suonisen (1993, 27) mukaan tulkintarepertuaarin käsite sopii 

paremmin sellaisiin tutkimuksiin, joissa eritellään yksityiskohtaisesti arkisen 

kielenkäytön vaihtelevuutta. Diskurssin käsite sopii taas heidän mukaansa paremmin 

tutkimuksiin, joissa painopiste on ilmiöiden historiallisessa tarkastelussa ja 

valtasuhteiden analyysissa tai institutionaalisissa sosiaalisissa käytännöissä. Diskurssin 

käsitteen ongelmana he näkevät sen, että se on kulunut ja sitä on käytetty myös hyvin 

epämääräisesti. (Mts.) 

 
 

Olennaista on se, että merkityssysteemien, eli tässä tapauksessa tulkintarepertuaarien, 

identifiointi ei tarkoita erillisten aiheiden tai teemojen erottamista toisistaan, vaan 

sellaisten kielenkäytön alueiden tunnistamista, joilla voidaan tehdä ymmärrettäväksi 

erilaisia aiheita tai teemoja. Merkityssysteemit eivät esiinny aineistoissa selkeinä 

kokonaisuuksina, vaan pieninä paloina, joiden tunnistaminen merkityssysteemien osiksi 

on analyysin kuluessa tarkentuva ja usein myös muuntuva prosessi. Merkityssysteemien 

identifiointi ei saisi perustua pelkästään tutkijan päässä olevaan esiymmärrykseen, vaan 

hänen tulisi tulkinnoissaan tukeutua sellaisiin eroihin ja ristiriitoihin joihin itse 

kielenkäyttäjä/toimija suuntautuu. (Suoninen, 2003.) Tulkintarepertuaarien 
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hahmottamiseksi aloitin aineiston analyysin erittelemällä mm. erilaisia puhujien 

käyttämiä kategorioita, metaforia, retorisia keinoja ja positiointeja (ks. Jokinen, 1999b; 

Wood & Kroger, 2000). 

 
 

Diskurssianalyysissa tutkija tutkii nimenomaan toimintaa, sitä miten repertuaarit tai 

diskurssit aktualisoituvat erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä, ei pelkästään sitä, 

millaisia nämä merkityssysteemit ovat. Jos tutkija ei muista painottaa tätä ulottuvuutta, 

nämä käsitteet johtavat liian jähmeään tulkintaan irrallaan elävistä staattisista 

merkityssysteemeistä, mikä ei ole diskurssianalyysin mukainen lähtökohta. (Wetherell 

& Potter, 1992, 92; ref. Jokinen, Juhila & Suoninen, 1993, 28.) Merkityssysteemien 

tunnistaminen kytkeytyy sen pohtimiseen, mitä funktioita niihin liittyvillä lausumilla on 

tietyssä tilanteessa eli mitä niillä tullaan tehneeksi (Suoninen, 1993, 54–55). Samalla 

funktioiden jäsentäminen on myös toimijoiden näkökulmien jäsentämistä, sen 

tarkastelua miten toimija tuottaa itsensä tai muita subjekteja (mts. 54–56). Eri 

analyyttisten työkalujen erottaminen palvelee tutkijaa analyysimetodin hahmottamisessa, 

ja käsitteet voivat toimia myös tulosten raportoinnissa omina kategorioinaan, mutta 

käytännössä repertuaarien tai diskurssien tulkinnassa funktionaalisuus ja 

subjektipositioiden (joita käsittelen seuraavaksi) tulkinta kulkevat rinnakkain. 

 
 

Subjektipositio 
 

 
 

Ihmiset rakentavat itsestään ja toisistaan määrityksiä kielenkäytössään. 

Merkityssysteemeissä ihmisille rakentuu tietynlaisia identiteettejä, jotka ovat 

tilanteittain vaihtelevia ja moninaisia. Identiteetin voi siten ymmärtää 

merkityssysteemin osaksi. Subjektiposition käsite korostaa identiteettiä toiminnallisena 

kategoriana sekä merkityssysteemien valtaa määrittää ihmisille tietyt paikat. (Jokinen & 

Juhila, 1999, 68.) 

 
 

Subjektipositioita on tutkittu erityisesti haastatteluaineistojen analyysissa, jossa ihmiset 

kertovat itsestään ja henkilökohtaisia mielipiteitään, jolloin tekstistä tulkitaan 

haastateltavien tekemiä paikannuksia siitä, millaisena he itsensä esittävät (ks. esim. 

Edley, 2001). Omassa tutkimuksessani haastateltavat kuitenkin edustavat tiettyä 
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insitituutiota ja harvemmin esittävät henkilökohtaisia kantoja suoraan. Aionkin 

tarkastella sitä, miten haastateltavat käyttävät asiantuntijan positiotaan, ts. milloin he 

esittävät siitä käsin kantojaan, ja onko muunlaisia positioita tulkittavissa. Tällöin 

tarkastelen erityisesti diskurssin käyttäjää toiminnallisena; miten ihmiset toimivat 

vaihtoehtoisissa merkityssysteemeissä ja hyödyntävät erilaisia diskursseja. Näen siis 

erilaiset identiteetit käyttäjiensä resursseina, joita he pystyvät myös muuntelemaan. 

(Jokinen, 1999, 39–40.) 

 
 

Retoriset keinot 
 

 
 

Retorisuus on kielenkäytön avulla tapahtuvaa vakuuttelua, joka on suunnattu tietylle 

yleisölle (Jokinen & Juhila, 1999, 77). Retorisen diskurssianalyysin perusoletuksia on, 

että kielenkäytön ei oleteta kertovan puhujan asenteista tai ulkomaailman tosiasioista 

vaan kiinnostuksen kohteena on tutkia sitä miten asioita argumentoidaan ”tosiksi” 

(Jokinen, 1999b, 127). 

 
 

Koska tutkimukseni kohdistuu merkitysten tutkimisen lisäksi myös merkitysten 

tuottamisen tutkimiseen, ammennan analyyttisia apuvälineitä myös muista 

diskurssianalyyttisissa tutkimuksissa käytetyistä käsitteistä tarpeen mukaan, erityisesti 

retoriikan tutkimuksesta. Verrattuna tulkintarepertuaarin ja subjektiposition käsitteisiin, 

useimmat näistä ovat juuri kielenkäytön pienempien tapahtumien analysointiin 

soveltuvia käsitteitä. Erilaisia faktuaalistamisen keinoja on lukuisia, kuten esimerkiksi 

etäännyttäminen omista intresseistä, puhujakategorioilla oikeuttamien, 

liittoutumisasteen säätely ja ääri-ilmaisujen käyttö (ks. Jokinen, 1999b, 133–152). 

Erilaiset retoriset keinot tulevat tarkemmin havainnollistetuksi analyysin tulosten 

esittelyn yhteydessä. 

 
 

Retorisessa analyysissa keskeinen teema, erityisesti Perelmanin retoriikkanäkemyksen
27

 

mukaisessa, on yleisön merkityksen korostaminen. Argumentointi on jollekin yleisölle 

osoitettua kommunikaatiota. Yleisö on yksinkertaisesti se joukko, johon puhuja haluaa 
 

 
27  

Argumentaatioteoreetikko Chaїm Perelmanin retoriikkanäkemyksessä korostuu argumentoinnin 

yhteisymmärrystä tuottava puoli: yhteisymmärrys arvoista syntyy argumentoinnin kautta, väitteiden, 

vastaväitteiden ja niiden perustelemisen kautta. Jos halutaan arvioida jonkin arvoarvostelman 

järjellisyyttä, on tutkittava, miten sitä puoltavia tai vastustavia kantoja todellisuudessa perustellaan ja 

miten ne saavuttavat uskottavuutensa. (Summa, 1996, 63–64.) 
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argumentoinnillaan vaikuttaa. Se voi olla tietty henkilö tai henkilöryhmä, puhuja itse, 

tai kuka tahansa määrittelemätön kuulija, joka kykenee ymmärtämään puhujaa. 

Perelman jakaa yleisön universaaliin ja erityiseen. Universaaliyleisö on edelläkin 

kuvattu määrittelemätön yleisö, kuka tahansa arvostelukykyinen ihminen. Erityisyleisön 

koostumus taas tiedetään ennalta, ja sen erityisiin odotuksiin tai interesseihin voidaan 

siten vedota. (Summa, 1996, 67–68.) 

 
 

Tässä tutkimuksessa retoristen keinojen analyysissa olennaisempi on universaaliyleisön 

käsite, sillä haastateltavat eivät ennakkoon ole olleet tietoisia mistään yleisöstä, jolle 

heidän argumentointinsa olisi suuntautunut. Erilaiset universaaliyleisöt ovat siten 

aineistosta paikannettavia kuvitteellisia argumentaation suuntauksen kohteita. Vaikka 

universaalin yleisön käsite ei ole täysin ongelmaton, Summan (1996) mukaan 

retoriikkaa analysoitaessa joka tapauksessa kysymys siitä, millaisen yleisön tällä 

argumentilla tai retoriikalla voi vakuuttaa, on tutkijalle hedelmällinen. (Mts. 67–69.) 

 
 
 

4.3 Tutkijan positio 
 
 

Juhilan (1999b, 203) mukaan diskurssianalyyttisen tutkimuksen toteuttavan tutkijan on 

hyvä olla positiostaan tai positioistaan tietoinen ja esittää positionsa myös tutkimuksen 

lukijoille. Juhila tarkoittaa tutkijan positiolla lähinnä tutkijan suhdetta tutkimuksen- ja 

analyysintekotapaan, mutta Kamerunissa kerätty aineisto ja aiemmin esittelemäni 

postkoloniaali feminismi johdattelevat pohtimaan tutkijan positioon liittyviä 

kysymyksiä myös kahdesta muusta suunnasta: yhtäältä kulttuurierojen näkökulmasta 

analyysin ja tulkintojen onnistuneisuuden kannalta ja toisaalta eettisestä tai poliittisesta 

näkökulmasta laajemmin. 

 
 

Kuten toin jo tutkimuksen alussa esille, tutkijalla tulee olla riittävä käsitys tutkittavien 
 

”kulttuurista”, jotta hän voi tulkita sitä toimivalla tavalla (Parker & Burman, 1993, 158). 

On kuitenkin vaikea määritellä, milloin tutkija on perehtynyt tutkittavien kulttuurin 

riittävästi ensinnäkin siksi, että se mikä käsitetään ”kulttuuriksi”, on määrittelykysymys. 

Esimerkiksi kulttuurieroja haastattelijan ja haastateltavien välillä pohtineen Rastaan 

(2005, 78–79) mukaan tutkijalla, joka tutkii kaupunkilaisia kielitaitoisia ja koulutettuja 

paikallisia esimerkiksi Aasiassa, Afrikassa tai Etelä-Amerikassa, voi olla enemmän 
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yhteistä tutkittavien kanssa kuin monilla muilla omilla kotinurkillaan elävien ryhmien 

kanssa. 

 
 

Kamerunilaiset naisjärjestöt ja naisiin liittyvien kysymysten ammattilaiset ovat 

osallisina kansainvälisissä alan keskusteluissa ja tämä näkyy myös heidän puheessaan 

(Pirttilä-Backman ym. 2006, 178). ”Kulttuurisesti” minä tutkijana siis elän ainakin 

osittain kamerunilaisten asiantuntijoiden kanssa samassa yhteisesti jaetussa globaalissa 

todellisuudessa, jossa diskursseja naisten asemasta ja kolmannesta maailmasta 

rakennetaan. Muihin kulttuurisiin konteksteihin minulla on pääsy tutkimuskirjallisuuden 

kautta. Samanlainen perehtyminen olisi edessä, vaikka tutkisin jotakin alakulttuuria tai 

organisaatiota kotimaassani. 

 
 

Rastaan (2005, 85–86) mukaan toiseen kulttuuriin perehtyminen siten, että kaikkien 

mahdollisten ”kulttuurierojen” huomioiminen analyysivaiheessa olisi mahdollista, on 

kuitenkin mahdotonta. Tutkijan on joka tapauksessa noudatettava erityistä varovaisuutta 

haastateltavien asioille antamien merkitysten tulkintojen suhteen eli ymmärrettävä oma 

perehtymättömyytensä haastateltavien kulttuuritaustoihin. On pitkälti 

tutkimuskohtainen asia, missä määrin haastateltavien kulttuurin tai kulttuurien 

erityispiirteisiin on hyvä perehtyä. (Mts. 85–86.) Olenkin määritellyt tutkimuksen 

kohteeni myös sen kautta, mitä minun on mahdollista tulkita aineistosta. En esimerkiksi 

pyri tarkastelemaan Kamerunin institutionaalista ja poliittista diskursiivista ilmastoa tai 

kehityslinjoja, koska se vaatisi minulta mahdollisesti myös omakohtaista tai ainakin 

pidemmältä aikajaksolta kertynyttä Kamerunin tuntemusta, vaan keskityn tulkitsemaan 

aineistoa erityisesti suhteessa globaaleihin keskusteluihin koskien ei-länsimaisten 

kulttuurien naisten asemaa. 

 
 

Tutkijan positiota voi tarkastella myös eettisestä näkökulmasta. Luennan tarjoaminen 

tekstistä on aina jollain tapaa tekstin uudelleentuottamista tai sen muuntamista (Parker 

& Burman, 1993, 158–159). Analyytikot eivät siis ole pelkästään diskurssien lukijoita 

vaan myös niiden tuottajia: tutkija kuvaa tutkimustulostensa kautta sosiaalista 

todellisuutta, mutta samalla myös itse tulee luoneeksi sitä (Jokinen, 1999, 41). Sillä voi 

näin ollen katsoa olevan merkitystä, miten tutkimuskohteita tutkimuksessa positioidaan 

ja millaista todellisuutta asioiden välisistä suhteista esitetään, ja tätä on mielestäni 
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tärkeää pohtia, koska tutkijan ja tutkittavien välillä on aina valtasuhde. Tutkijan 

kielenkäyttöön ei voida pitää ”faktojen raportoimisena” vaan siihen tulee suhtautua 

refleksiivisesti (Jokinen, 1999, 41). Koska tutkimukset ovat aina myös vallitseviin 

valtasuhteisiin kantaa ottamista, niiden vahvistamista ja niiden purkamista, eettisesti 

sensitiivinen tai refleksiivinen tutkija joutuu mm. seuraavanalaisten kysymysten eteen: 

Miksi teen tätä tutkimusta? Mitä sillä haluan sanoa? Mitä tästä tutkimuksesta itse 

asiassa seuraa? 

 
 

Edellä esitetyt kysymykset johdattelevat debattien äärelle, jotka näyttävät tiivistyvän 

kahden kysymyksen ympärille: kuka voi tehdä ja mitä? Miten voi tai pitäisi tehdä? 

Käsittelin näitä keskusteluja jo diskurssianalyysin ja monikulttuurisen tutkimuksen 

yhdistämisen sekä postkoloniaalin feminismin yhteydessä, mutta jotkut tutkijat ovat 

keskittyneet pohtimaan länsimaisten tutkijoiden tapaa tutkia erityisesti Afrikkaa. 

Afrikka on suosittu tutkimuskohde erityisesti Pohjoismaissa, ja tämä asetelma on saanut 

monet pohtimaan omia motiiveitaan tutkia länsimaisena naisena afrikkalaisia ilmiöitä ja 

afrikkalaisia naisia. Radikaaleimmat kritisoijat ovat esittäneet, että vain juuriltaan 

afrikkalaiset tutkijat voivat ymmärtää Afrikan kulttuurisia prosesseja ja tekijöitä ja 

tutkia Afrikkaa hedelmällisesti tai että Afrikkaa tulisi tutkia vain afrikkalaisessa 

kontekstissa kehitettyjen teoreettisten ja käsitteellisten välineiden kautta (Arntsen, 2010, 

46). Norjalainen Zimbabwea tutkinut Hilde Arntsen (2010) kuitenkin huomauttaa, että 

länsimainen vastakkainasetteluun perustuva diskurssi Afrikasta ei saisi määrittää sitä, 

kuka voi tutkia Afrikkaa ja kuka ei (mts. 46). 

 
 

Juhila (1999b) esittää kolme tutkijan positiota, jotka tutkija voi ottaa suhteessa 

tutkimuskohteeseensa: analyytikon, asianajajan ja tulkitsijan positiot. Näiden 

vaihtoehtoisten asemointien kautta on mahdollista selventää myös erilaisia motiiveja 

tehdä kulttuurien välistä tutkimusta tai tutkimusta aiheista, joihin liittyy valta-asetelmia. 

 
 

Analyytikko pyrkii pitämään oman osallisuutensa analysoitavaan aineistoon 

mahdollisimman pienenä ja kontrolloituna analysoimalla tiettyjä metodeja käyttäen 

ihmisten kielellistä toimintaa. Asianajaja on sitoutunut muutokseen ja pyrkii 

tutkimuksellaan ajamaan tai edesauttamaan jotakin asiaa. Hän ei ainoastaan tutki, miten 

ihmiset rakentavat kielellisesti sosiaalista todellisuuttaan, vaan pohtii myös, miten nuo 
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todellisuudet voisi rakentaa toisin. Tulkitsija ottaa asianajan kanssa samanlaisen 

näkökulman aineistoon siinä mielessä, että analyysin koodi ei ole kokonaan aineistossa 

itsessään, kuten jokseenkin suuressa määrin analyytikolla, vaan aineisto näyttäytyy 

monenlaisten kuuntelu- ja lukumahdollisuuksien maailmana. Tällöin keskeistä on 

analyysin ja aineiston, toisin sanoen tutkijan ja tutkittavan, välinen 

vuorovaikutuksellinen suhde. (Juhila, 1999b, 203–213.) 

 
 

Yksinkertaistaen näen oman positioni asettuvan tulkitsijan positioon. Aineiston 

litteraatiotarkkuus ei välttämättä mahdollista analyytikon position ottamista. On 

kuitenkin huomioitava, että tutkimuskohteeni ei olekaan kasvokkainen keskustelu 

sinänsä, vaan tuossa tilanteessa tuotettu kieli ja kielenkäyttö. Käytän tutkimukseni 

teoreettisena taustana feministisiä näkökulmia, jolloin tutkimusasetelmani voi katsoa 

lähtökohtaisesti olevan ainakin joissain määrin kriittinen. Omaa suhdettani voisi kuvata 

myös refleksiivisyyden käsitteen kautta, joka on yksi tapa ymmärtää tutkijan ja aineiston 

välistä vuorovaikutusta (Juhila, 1999b, 230, 212–214): pyrin ottamaan tulkintoihin 

varauksellisen kannan, koska olen tietoinen siitä, miten esimerkiksi oma 

yhteiskunnallinen paikkani voi saada minut helposti näkemään aineistosta tiettyjä 

asioita (mts. 213). Kriittisesti painottuneessa tutkimuksessa olennaista kuitenkin on, 
 

ettei asianajajan positio lyö liiaksi korville tulkin ja/tai analyytikon positioita (Suoninen, 
 

2003). Painopisteeni on siten eniten kahdessa viimeksi mainitussa. 
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4.4 Tutkimuskysymykset 
 
 

Varsinainen laajempi tutkimusongelma, johon analyysini ja kiinnostukseni aiheeseen 

kytkeytyy, on seuraava: 

 
 

Miten tasa-arvokysymysten parissa työskentelevät järjestötyöntekijät näkevät naisten 

aseman ja sukupuolten välisen tasa-arvon kehittymisen Kamerunissa? 

 
 

Tähän laajempaan tavoitteeseen liittyen tutkimukseni tavoitteena on tarkemmin 

selvittää, 

 
 

millaisia kulttuurisia resursseja kamerunilaiset tasa-arvokysymysten asiantuntijat 

käyttävät puhuessaan naisten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta ja niiden 

edellytyksistä ja niihin vaikuttamisen keinoista Kamerunissa? Millaisia 

subjektipositioita ne tarjoavat naisille ja miehille eli millaisia erontekoja ne rakentavat, 

ja millaisia funktioita puhetavoilla on? 

 
 

Tähän kysymykseen pyrin vastaamaan seuraavien diskursiiviseen lähestymistapaan ja 

diskurssianalyyttisiin käsitteisiin pohjautuvien tutkimuskysymysten kautta. Suluissa on 

analyysivaihe (1 tai 2), jossa pyrin vastaamaan kysymykseen: 

 
 

1. Mitä teemoja haastateltavat tuovat itse esiin kysyttäessä naisten asemasta ja 

sukupuolten tasa-arvosta Kamerunissa? (vaihe 1) 

2. Millaisia tulkintarepertuaareja haastateltavien puheesta on erotettavissa eli 

millaisia puhetapoja he käyttävät rakentaessaan sosiaalista todellisuutta naisten 

asemasta ja sukupuolten välisistä suhteista Kamerunissa? (vaihe 2) 

3. Millaisia subjektipositioita näistä puhetavoista on tulkittavissa ja mitä näillä 

puhetavoilla tehdään? (vaihe 2) 
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5 AINEISTO JA ANALYYSI 
 
 
 

5.1 Kamerunilaisten asiantuntijoiden haastattelut 
 

 
Tutkimusaineistoni on osa Anna-Maija Pirttilä-Backmanin ja Raul Kassean 

kaksivuotisen (1.1.2000–31.12.2002) tutkimushankkeen yhteydessä kerättyä aineistoa, 

jonka tarkoituksena oli selvittää naisten poliittisen toimijuuden kehittymistä eräissä 

afrikkalaisissa kulttuureissa. Tutkimusaineistoa kerättiin toteuttamalla laadullisia yksilö- 

ja ryhmähaastatteluita sekä survey-tyyppisiä kyselyitä. Lisäksi Kamerunissa kerättiin 

mm. paikallisia kirjoitettuja dokumentteja, kuten sanomalehtiä. Kamerun valittiin 

tutkimuskohteeksi edustamaan afrikkalaisia kollektivistisia kulttuureita, koska siellä on 

huomattavaa kulttuurista variaatiota.
28

 
 

 
 

Tutkimushankkeen pohjalta on ilmestynyt ainakin kuusi tieteellistä julkaisua sekä sen 

osana tai sen aineistojen pohjalta on laadittu kolme pro gradu -tutkielmaa.
29

 

Asiantuntijoilla kerättyä haastatteluaineistoa on aiemmin tarkasteltu näistä kolmessa: 

Kassean (2006) sukupuolta, politiikkaa ja demokratisaatiota Kamerunissa käsittelevässä 

väitöskirjassa, Pirttilä-Backmanin, Mattsonin ja Kassean (2006) sosiaalisten 

representaatioiden teoriaa hyödyntävässä tutkimuksessa naisten rooleista Kamerunissa 

sekä Variksen (2005) moraaliteorioista käsin naisten asemaa Kamerunissa 

tarkastelevassa pro gradu -tutkielmassa. Näissä tutkimuksissa haastatteluita on 

analysoitu yhdessä ns. kylän naisten ja miesten haastatteluiden kanssa vertailevasta 

näkökulmasta
30

. Asiantuntijoiden haastatteluista ei ole tehty omaa analyysia, ja muissa 
 

tutkimuksissa, joissa asiantuntijoilla kerättyä aineistoa on käytetty, on keskitytty 
 
 
 

 
28 

Hankkeen kuvaus löytyy Helsingin yliopiston tutkimushanketietokannasta TUHTI:sta nimellä ”Naisten 

yhteiskunnallisen toimijuuden kehittyminen eräissä kollektivistisissa afrikkalaisissa kulttuureissa” tai 

hakusanalla Kamerun (TUHTI, 2010). 
29  

Tieteelliset julkaisut: englanninkielinen väitöskirja (Kassea, 2006), kolme tieteellistä artikkelia 
kansainvälisissä lehdissä (Kassea, Sakki & Pirttilä-Backman  2009; Pirttilä-Backman, Kassea & Ikonen, 

2004; Pirttilä-Backman, Kassea & Sakki, 2009), suomenkielinen artikkeli toimitetussa teoksessa (Pirttilä- 

Backman, Mattsson & Kassea, 2006) sekä viimeisimpänä artikkeli englanninkielisessä toimitetussa 

teoksessa (Sakki, Kassea, Vauhkonen & Pirttilä-Backman, 2010). Pro gradut: Ikonen, 2000; Oksa, 2002; 

Varis, 2005. 
30 

Kassea (2006) vertaili asiantuntijoiden ja kylän naisten ja miesten käsityksiä naisten oikeuksista, 

Pirttilä-Backman ym. (2006) vertailivat asiantuntijoiden ja kylän naisten käsityksiä naisten rooleista 

sosiaalisten representaatioiden teorian avulla ja Varis (2005) vertaili asiantuntijoiden ja kylän naisten ja 

miesten esittämiä ratkaisuja kuvitteellisiin dilemmoihin moraaliteorioiden näkökulmasta. 
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analysoimaan haastattelujen loppupuolella esitettyihin dilemmoihin annettuja 

vastauksia
31

. 

 

 

Tutkimusaineistoni on viidestä tekstitiedostosta koostuva valmiiksi litteroitu 

haastatteluaineisto. Kaikissa haastatteluissa haastattelijana on toiminut tutkimusryhmän 

jäsen Raul Kassea, joka on myös kääntänyt ja litteroinut aineiston ranskasta 

englantiin.
32 

Haastattelut tehtiin Kamerunissa, Yaoundessa kesällä 2001 

puolistrukturoituina haastatteluina. Haastatteluista neljä on fokusryhmiä ja yhdessä on 

yksi haastateltava. Haastatellut asiantuntijat edustavat seuraavia kansalaisjärjestöjä tai 

yhdistyksiä: Association for the Harmonius Development of Mother and Child 

(ADHAME), Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes (ALVF), 

Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ) ja Gender Lenses.
33 

Lisäksi 

yksi fokusryhmä koostui naisjärjestöjen johtajista Läntisestä maakunnasta. 

Haastateltavat on luokiteltu asemansa perusteella tasa-arvokysymysten asiantuntijoiksi 

tai ammattilaisiksi (Kassea, 2006; Pirttilä-Backman ym., 2006). 

 
 

Järjestöjen toimijoilla kerättyjen haastatteluiden henkilömäärä ja sukupuolijako on 

seuraavanlainen: 

 

 
 

Taulukko 1 Kamerunilaisten asiantuntijoiden haastatteluiden sukupuolijako ja henkilömäärä. 
 
 

Asiantuntijaryhmä Naisia Miehiä Yhteensä 

ACAFEJ 2  2 

ADHAME 2  2 

ALVF 1  1 

Gender Lenses 3 2 5 

Läntisen maakunnan 
naisjärjestöjen johtajat 

5  5 

 

 
 
 
 
 
 

31  
Kassea (2006) on analysoinut väitöskirjassaan myös haastattelujen muita osia ja esittää asiantuntijoiden 

haastatteluista tässä suhteessa koonnin. Koonnit ovat kuitenkin vain lyhyitä, n. puolen sivun mittaisia 

tiivistyksiä kunkin ryhmän näkemyksistä käsiteltävistä teemoista. 
32  Kassea on toiselta ammatiltaan kielenkääntäjä, joten käännöksiä voidaan pitää laadukkaina. 
33 

Ks. järjestöjen esittelyt Liite1. 
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Kaikissa haastatteluissa käsitellään naisten asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa 

Kamerunissa (ja Afrikassa) sekä kyseisen järjestön tai instituution toimintaa. 

Keskustelut rakentuvat vivahteikkaasti erilaisten teemojen ympärille, mikä kertoo siitä, 

että haastattelijan esittämien kysymysten aiheet ovat moniulotteisia. Haastateltavat 

kehittelevät haastattelijan antamia puheenaiheita tuomalla keskusteluun uusia aiheita ja 

näkökulmia. Esittelen analyysini ensimmäisen vaiheen perusteella tekemäni koonnin 

diskursiivisista teemoista ja niiden välisistä yhteyksistä tulososion aluksi. 

 
 

Haastateltavat valittiin koulutustaustansa sekä naistenyhdistyksiin ja/tai kansainvälisiä 

yhteyksiä omaaviin kansalaisjärjestöihin liittyvän aktiivisuuden perusteella (Kassea 

2006, 207–208.). Heidän oletettiin antavan syvällisiä näkemyksiä naisten sosiaalisia ja 

poliittisia asioita koskien (mts.). Haastateltavien rekrytointia suunnitellessa järjestöjen 

valintaan pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota, ja tutkimukseen valikoitui 

suhteellisen vakaita järjestöjä, joiden työntekijöitä voidaan pitää koulutettuina tai 

muuten järjestöjen asiaan perehtyneinä (Pirttilä-Backman, 2010). Alun perin ns. 

asiantuntija-aineistoon kuului myös paikallisen yliopiston naistutkimuksen 

henkilökunnan fokusryhmähaastattelu. Päätin kuitenkin jättää sen analyysini 

ulkopuolelle, sillä se erosi muista haastatteluista merkittävästi sisällöllisesti, 

puheenaiheet käsittelivät paljolti yliopiston naistutkimuksen laitoksen toimintaa. 

Halusin myös rajata tutkimusaineistoni koskemaan nimenomaisesti tasa-arvoon 

liittyvien järjestöjen toimijoita. 

 
 
 

5.2 Aineiston rajoitukset 
 

 
Tutkimusaineistoni ns. valmis aineisto, mihin liittyy muutamia huomioon otettavia 

erityispiirteitä, joilla voi olla vaikutusta tulkintoihin. Ensinnäkin, aineisto on muiden 

kuin itseni keräämä ja litteroima ja siitä on tehty aiemmin tutkimuksia, vaikkakaan ei 

siitä osasta, jonka olen valinnut oman tutkimukseni tarkastelun kohteeksi. Toiseksi, osa 

litteraatioista on käännöksiä, enkä ole näin ollen voinut analysoida aineistoja 

alkuperäisellä kielellä. 

 
 

Sitä että tutkija ei ole itse kerännyt aineistoa, voi helposti ajatella puutteena. Valmiin 

aineiston käytössä on kuitenkin myös etuja, joiden saavuttaminen olisi vaikeaa itse 
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kerätyn aineiston kanssa. Valmista aineistoa käyttävä tutkija tekee siten ikään kuin ”eri” 

tutkimusta, erilaisista lähtökohdista, ja sinänsä vertailua voi ajatella jopa hieman 

epämielekkäänä. 

 
 

Valmiin aineiston eduista ensimmäiseksi tulee mieleen, että valmiita aineistoja 

käytättämällä tutkija säästyy turhalta työltä. Haastatteluaineiston kerääminen ja 

litteroiminen vievät paljon resursseja ja näin ollen myös tutkimukseen ohjattuja 

yhteiskunnan varoja (Kuula & Tiitinen, 2010, 446). Taloudellisen tehokkuuden 

tavoittelun sijaan aineistojen jatkokäyttöä on kuitenkin mielekkäämpää perustella 

muilla, tieteen avoimuuteen liittyvillä syillä (mts. 446). 

 
 

Esimerkiksi Cortin ja Thompsonin (2004, 301) mukaan valmis aineisto voi mahdollistaa 

paitsi ajansäästöllisesti syvällisemmän perehtymisen tutkimuksen teoreettiseen taustaan 

ja analyysimetodiin, myös uusien tutkimuskysymysten asettamisen aineistolle ja jopa 

kokonaan uusien teemojen tutkimisen (mts. 302). Uusien näkökulmien ja metodien 

soveltaminen aineistoon voi puolestaan valaista alkuperäisen analyysin ulkopuolelle 

jääneitä kohtia (mts.). Joskus itse tehdystä haastattelusta syntyneet mielikuvat voivat 

jäädä tutkijalle siinä määrin mieleen, että niistä irrottautuminen on vaikeaa (Pietilä, 

2010, 417). Lisäksi ulkopuolisuus antaa tutkijalle ”paremman mahdollisuuden keskittyä 

myös haastattelijan toimintaan tutkimuskohteena ja tarkastella, millaisia erontekoja, 

jaotteluja, oletuksia, merkityksiä ja kielellisiä resursseja molemmat vuorovaikutuksen 

osapuolet käyttävät” (mts.). 

 
 

Fielding ja Fielding (2000), jotka ovat analysoineet Cohenin ja Taylorin vuonna 1972 

pitkäaikaisvangeilta kerättyä aineistoa, tuovat mukaan myös eettisen ja käytännöllisen 

näkökulman. He tähdentävät, että aineistojen uudiskäyttö voi olla erityisen perusteltua 

silloin, kun tutkimuksen aihe on sensitiivinen tai tutkittavat ovat harvinaisia tai heitä on 

vaikea tavoittaa. Valmiisiin aineistoihin on myös mahdollista soveltaa sellaisia 

näkökulmia, jotka eivät ole olleet alkuperäisille tutkijoille mahdollisia. Valmiiden 

aineistojen tehokkaammalla käytöllä voidaan myös välttyä esimerkiksi joidenkin 

harvinaisempien ryhmien ”ylianalysoinnilta”. (Corti & Thompson, 2004, 303.) Jotkut 

ryhmät näyttävätkin kiinnostavan tutkijoita enemmän kuin toiset. Esimerkiksi Taylor 

(2001, 19) on huomauttanut, että eteläafrikkalaiset naiset ovat ilmaisseet 
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kyllästyneisyytensä valkoisten naistutkijoiden tutkimuskohteina olemiseen. Kertaalleen 

kerätty aineisto ansaitsee tulla mahdollisimman tehokkaasti käytetyksi (Corti & 

Thompson, 2004, 311). 

 
 

Se että minulla ei ole ollut alkuperäisiä nauhoja, tuottaa ongelmia diskurssianalyyttisen 

analyysitavan kannalta. Diskurssianalyyttisesta tutkimuksessa myös pienimmillä 

yksityiskohdilla voi olla tulkinnan kannalta merkitystä (Wood & Kroger, 2000, 86), ja 

tällaiset vuorovaikutuksen dynamiikkaan viittaavat tai muut puheen piirteisiin liittyvät 

seikat litteraatioista siis puuttuvat, vaikka teksti muilta osin onkin litteroitu sanasta 

sanaan. Muiden tekemien litteraatioiden käyttäminen voi olla ongelmallista myös siksi, 

ettei tutkija voi tietää onko aineistosta jätetty jotain pois. Lisäksi nauhojen 

kuunteleminen ja litteraatioiden tekeminen on myös teoreettista ja analyyttista 

toimintaa. (Wood & Kroger, 2000, 86.) Ongelmia tuottaa myös se, että aineisto on 

käännetty, ja vaikka käännöksiä voidaan pitää laadukkaina, käännöksissä menetetään 

aina jotain alkuperäisiä merkityksiä. Ihanteellista olisi, jos minulla olisi mahdollista 

saada alkuperäiset nauhat ja voisin tehdä litteraatiot uudestaan niiden perusteella 

alkuperäisellä kielellä. Ranskankielisen aineiston tulkinta vaatisi kuitenkin lähes 

äidinkielen osaamisen tasoista kielitaitoa, jolloin uusi ongelma olisi taas edessä. 

Käännetyn aineiston ja kielenkäytön tutkimuksen yhdistäminen on erityinen haaste 

kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa paikallisten tutkijoiden käyttäminen 

haastattelijoina ja kääntäjinä ei ole mitenkään epätavallista (Pietilä, 2010, 417). Tämä ei 

saisi kuitenkaan mielestäni estää näiden kahden yhdistämistä, ja tutkimuksen 

lähtökohtia onkin punnittava kokonaisuutena ja suhteessa olosuhteisiin. 
 

 
 

Tässä yhteydessä on syytä vielä erikseen painottaa sitä, että tätä aineistoa ei 

varsinaisesti analysoida ”uudelleen” tai tarkentaen aiempia tutkimustuloksia, vaan 

kyseessä on täysin uusi tutkimus uusista lähtökohdista aineiston osaan, jota ei ole 

aiemmin analysoitu yksityiskohtaisesti. 
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5.3 Analyysitapa 
 

 
Käytin aineiston analyysissa kvalitatiivisen aineiston analysoinnin avuksi suunniteltua 

ATLAS.ti-ohjelmaa. Käsittelin valmiiksi litteroidut haastattelutekstit muokkaamalla 

tekstin helpommin luettavaan muotoon erottamalla haastattelupuheenvuorot toisistaan 

ylimääräisellä välilyönnillä, poistin tekstistä haastateltavien nimet ja korvasin ne 

numerotunnuksilla ja nimesin uudelleen tekstidokumentit kuvaavammilla nimillä 

(haastattelutiedoston numero, haastateltujen edustama järjestö tai muu konteksti, 

haastattelun päivämäärä) ennen Atlakseen vientiä. Valmiiksi litteroituun tekstiin en 

tehnyt nimitietojen numerotunnuksilla korvaamisen lisäksi mitään muita muutoksia. 

Näin ollen olen analysoinut haastatteluaineistot täsmälleen siinä muodossa kuin olen ne 

saanut. 

 
 

Aloitin aineistoon tutustumisen lukemalla haastattelut ensin muutamaan kertaan läpi. 

Willigin (2003) mukaan ensimmäisellä lukukerralla on tärkeää, ettei tutkija pyri vielä 

tekemään mitään systemaattisia tulkintoja aineistosta. Tämä mahdollistaa ns. 

diskursiivisten efektien kokemisen: teksti voi ”kuulostaa joltakin”, esimerkiksi 

anteeksipyytelyltä (ilman että kukaan sanoo ääneen ”anteeksi”), ja tutkijan tarkoitus on 

tulla tietoiseksi siitä ”mitä teksti tekee”. Varsinaisen analyysin tarkoitus on osoittaa 

tarkasti, miten teksti onnistuu tämän saavuttamaan. (Mt.) Jo alun perin kun olin saanut 

haastatteluaineistot nähtäväksi mahdollista gradua varten, kiinnitin huomiota siihen 

kuinka haastateltavat tuntuivat usein pyrkivän haastamaan tai torjumaan jotakin 

puheenvuoroissaan, ja tämä huomio vahvistui myös tarkemmin aineistoon tutustuessani 

– haastatteluissa todella tunnuttiin neuvottelevan naisten asemasta ja sukupuolten 

välisestä tasa-arvosta Kamerunissa. 

 
 

Tein jo lukemisen vaiheessa muistiinpanonomaisia koodauksia aineistoon, mutta päätin 

tehdä kahdelle aineistolle systemaattisemman, ns. pilottikoodauksen. Nimesin erilaisia 

sanoja, lauseita tai pidempiä tekstikatkelmia kuvaavin termein. Minulla ei ollut mitään 

valmiita koodeja käytössä, vaan muodostin koodinimiä aineiston luennan yhteydessä 

hyvin vapain ottein. Työn edetessä muutin ja tarkensin koodien nimiä ja yhdistelin 

myös samankaltaisia koodeja yhden koodin alle. Suoritin tämän perusteella koodauksen 

myös muulle aineistolle, pilottikoodauksen koodit toistuivat hyvin myös muissa 

haastatteluissa. Koodasin aluksi pidempiä tekstikatkelmia teemojen mukaan niissä 
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käsiteltävien aihealueiden perusteella järjestelläkseni aineistoa. Päätin tässä vaiheessa 

suorittaa ensin koko aineistolle Krzyżanowskin (2008) ehdottaman diskursiivisten 

aiheiden luokittelun ennen tarkempaan analyysiin ryhtymistä päästäkseni paremmin 

sisälle aineistoon ja käsiteltäviin teemoihin sekä hahmottaakseni paremmin relevanttia 

aineistomateriaalia tarkempaa koodausta ja analyysia. 

 
 

Ensimmäisen analyysivaiheen jälkeen ryhdyin yksityiskohtaiseen analyysiin, johon otin 

mukaan kaikki kohdat, joissa puhuttiin naisten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta. 

Lisäksi otin mukaan kohdat, joissa puhuttiin kulttuurista sekä naisten ja naisten välisistä 

suhteista, eroista ja yhtäläisyyksistä (erityisesti kamerunilaisten ja eurooppalaisten 

naisten välillä). Nämä kohdat valitsin analyysin ensimmäisen vaiheen tulosten 

perusteella. Keskityin tarkastelemaan erityisesti ensimmäisen vaiheen perusteella 

muodostuneita primaarisia ja sekundaarisia aiheita. Kiinnitin niissä huomiota 

erontekoihin ja ristiriitoihin, ja merkitsin samalla erilaisia teemoja, puhujapositioita sekä 

retorisia keinoja. 

 
 

Seuraavaksi otin mukaan valitsemani kolme keskeistä diskurssianalyyttista käsitettä, 

tulkintarepertuaarin, subjektiposition ja funktion käsitteet. Tätä vaihetta voi kutsua itse 

analyysiksi, ja se on selvästi koodaamisesta erotettava vaihe (Potter & Wetherell, 1987). 

Aineistosta alkoi hahmottua yhtenäisiä puhetapoja, ja kiinnittäessäni huomiota 

terminologiaan, tyylillisiin ja kieliopillisiin piirteisiin sekä metaforiin ja muihin 

kielikuviin, nousi aineistosta esiin tulkintarepertuaareja. Valitsin lopulta niistä 

keskeisimmät ja keskityin analysoimaan tarkasti aineistokatkelmia, joissa ne esiintyivät. 

Tulkintarepertuaarit eivät olleet mitenkään helposti tunnistettavissa siinä mielessä, että 

vaikka ne muuten nousivat esiin toistuvina, tarkempi lähiluku sai ne usein näyttämään 

myös joltain muulta ja niissä näytti olevan aineksia myös muista tulkintarepertuaareista. 

Tarkastelemalla erityisesti niiden funktioita aloin kuitenkin erotella niitä toisistaan. 

Tarkastelemalla niiden laajempia funktioita, erotin myös aineistosta kaksi laajempaa 

puhetapaa, joiden alle tulkintarepertuaarit lukeutuivat. 
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6 NAISTEN ASEMAN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON 

DISKURSIIVINEN RAKENTUMINEN 
 
 
 

6.1 Vaihe 1: Tasa-arvon teemojen diskursiivinen rakentuminen 

haastatteluissa 
 
 

 
Aloitin aineiston järjestelyn jaottelemalla aineistoa tekstikatkelmiin puheenaiheiden ja 

teemojen perusteella saadakseni siinä käsitellyistä teemoista sekä vuorovaikutuksen 

dynamiikasta kokonaiskuvan ennen varsinaista analyysia. Sovelsin Krzyżanowski 

(2008) ehdottamaa analyysitapaa fokusryhmähaastatteluiden diskurssianalyyttisen 

tutkimuksen ensimmäiseksi vaiheeksi. Analyysitapa soveltuu 

fokusryhmähaastatteluiden analysointiin, mutta vaikka yhdessä haastatellussa olikin 

vain yksi osallistuja, sovelsin analyysitapaa myös siihen samalla tavalla. 

Krzyżanowskin mallissa aineistoa luokitellaan yleisellä tasolla primaarisiin aiheisiin 

(primary discourse topics) ja sekundaarisiin aiheisiin (secondary discourse topics). 

 
 

Primaarit aiheet ovat keskustelun moderaattorin aloittamia puheenaiheita, jotka 

perustuvat haastattelua varten laadittuun haastattelurunkoon ja jotka toimivat 

fokusryhmäkeskustelujen yleisinä kehystäjinä. Sekundaariset aiheet puolestaan ovat 

haastateltavien itsensä esiin nostamia ja kehittelemiä aiheita, jotka nousevat haastamaan 

tai jatkamaan haastattelijan antamia aiheita. (Krzyżanowksi, 2008, 171.) Näiden 

erottelun jälkeen analyysissa siirrytään tarkastelemaan aiheiden välisiä yhteyksiä, eli 

sitä, miten primaariset ja sekundaariset aiheet kehittyvät ja millä tavalla aiheet 

linkittyvät toisiinsa. Tämän vaiheen tarkoituksena on jäsentää keskustelua 

avainteemojen kautta ja selventää eri aiheiden välisiä kytköksiä. Erityisesti huomio 

tulee kiinnittää siihen, milloin mikäkin sekundaarinen aihe nousee esiin. 

 
 

Etsin primaarisia ja sekundaarisia puheenaiheita kiinnittämällä huomion puheenaiheisiin 

tai teemoihin, yksinkertaisesti siihen mistä puhutaan, van Dijkin (1984, 56; ref. 

Krzyżanowksi, 2008, 170; kursivointi van Dijkin) termein ”what such passage is 

about”. Pitäydyin siis teksitason analyysissa, eli tulkitsin aiheita sen mukaan, mitä 

haastattelun osapuolet ilmaisivat eksplisiittisesti jolloin teemat saivat suhteellisen 

konkreettisia nimiä. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tein tämän diskurssianalyyttisin 
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”linssein” eli siten, että nimesin sekundaarisiksi aiheiksi vain sellaisia, joita 

 

haastateltavat itse selvästi toivat merkityksellisinä esiin. 
 
 

 
6.1.1 Primaariset aiheet 

 

 
 

Primaariset aiheet käsittivät moderaattorin kysymyksestä alkavia laajempia tai 

suppeampia tekstisegmenttejä. Primaarinen aihe viittaa kaikkiin samaa aihepiiriä 

kartoittaviin haastattelijan esittämiin kysymyksiin, jotka voivat olla yleisiä tai 

erityisempiä (Krzyżanowksi, 2008, 171). Saman primaarisen aiheen alle lukeutuvat 

kysymykset eivät siis esiinny haastatteluissa identtisinä. Kuitenkaan kaikki 

moderaattorin esittämät kysymykset eivät aloita uutta primaarista aihetta, vaan voivat 

olla myös primaarisia aiheita tarkentavia tai fasilitoivia jatkokysymyksiä (mts). Lisäksi 

haastattelija saattaa tarttua haastateltavan tuomaan uuteen aiheeseen, sekundaariseen 

puheenaiheeseen, ja esittää sitä tarkentavia jatkokysymyksiä, joita en myöskään tässä 

tulkinnut uusiksi primaarisiksi aiheiksi. 

 
Taulukko 2 Primaariset aiheet kamerunilaisten tasa-arvokysymysten asiantuntijoiden haastatteluissa. 

 

 
Aiheen 

numero 
Aiheen 

lyhenne 
Aihe 

Aihe I A-I Järjestön toiminta tasa-arvon edistämisessä 

Aihe II A-II Naisten ongelmat Kamerunissa 

Aihe III A-III Feminismi ja feminismit (eurooppalainen vs. afrikkalainen) 

Aihe IV A-IV Kamerunilaisten naisten ja eurooppalaisten naisten erot 

Aihe V A-V Naisten ja miesten väliset suhteet ja naisten asema Kamerunissa 
 

 
 

Luokittelin haastattelijan aloittamat uudet keskustelunaiheet viiden primaarisen aiheen 

alle (ks. taulukko 2). Aiheet etenivät yleensä siten, että uusi aihe lopetti edellisen ja 

aloitti uuden, joskin joskus jokin aihe saattoi tulla vielä uudestaan esiin myöhemmin 

muiden aiheiden välissä. Aiheet etenivät yleensä taulukkoon merkityssä järjestyksessä, 

keskustelujen alku painottui järjestön toiminnan kuvailuun, keskikohta naisten 

ongelmiin ja loppuosa feminismiin ja kulttuurieroihin liittyviin kysymyksiin. 

Primaarinen aihe ”naisten ja miesten väliset suhteet ja naisten asema Kamerunissa” (A- 

V) muodostettiin kuitenkin laajaksi primaariseksi aiheeksi, jonka alateemoja olivat mm. 

naisten aseman historiallinen kehitys Kamerunissa, erilaisia kehitysehdotuksia 
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sukupuolten välisten suhteiden parantamiseksi ja tyttöjen ja poikien asenteet tasa- 

arvoon liittyen. Siksi tämä aihekokonaisuus löytyy taulukosta viimeisenä, vaikka näitä 

kysymyksiä käsiteltiin useissa kohtaa haastatteluita. 

 
 

Kaikki muut haastattelut rakentuvat kaikkien edellä esiteltyjen primaarien aiheiden 

kehyksissä, paitsi yksi haastattelu, jossa aineistokatkelmassani kysyttiin ainoastaan 

feminismistä. Lisäksi yhdessä haastattelussa kysyttiin naisten henkilökohtaisesta 

opiskeluhistoriasta sekä mielipiteitä kansallisesta politiikasta, mutta päätin jättää nämä 

kohdat analyysin ulkopuolelle, koska niistä ei ollut luettavissa sekundaarisia aiheita (ts. 

kysymykset eivät herättäneet haastateltavien parissa keskustelua) ja niihin liittyviä 

kysymyksiä ei esitetty haastateltaville muissa haastatteluissa. 

 
 

6.1.2 Sekundaariset aiheet 
 

 
 

Sekundaarisiksi aiheiksi nimesin vain sellaisia aiheita, joita haastateltavat itse toivat 

esiin jatkoksi primaarisiin aiheisiin ja jotka siten toivat selvästi jonkin uuden 

ulottuvuuden esitettyyn kysymykseen, ts. jättivät varjoonsa moderaattorin kysymään 

kysymykseen liittyvän teeman eli primaarisen aiheen (Krzyżanowksi, 2008, 170) (ks. 

taulukko 3). 

 

 
 

Taulukko 3 Sekundaariset aiheet kamerunilaisten tasa-arvokysymysten asiantuntijoiden haastatteluissa. 
 

 
Aihe 1 A-1 Naisten tietämättömyys 

Aihe 2 A-2 Ennakkoluulot järjestön toimintaa kohtaan 

Aihe 3 A-3 Naisten pelot ja uskomukset 

Aihe 4 A-4 Avioliitto ja perhe 

Aihe 5 A-5 Laki, oikeudet ja tasa-arvo 

Aihe 6 A-6 Naisten ongelmat yhdistävänä tekijänä 

Aihe 7 A-7 Kulttuurierot (tavat, arvot, moraali, realiteetit) 

Aihe 8 A-8 Miesten integroiminen 

Aihe 9 A-9 Patriarkaalinen kulttuuri ja miesten ja naisten roolit 

Aihe 10 A-10 Materiaalinen puute, köyhyys 

Aihe 11 A-11 Koulutus ja tiedon lisääminen 

Aihe 12 A-12 Käsitykset tasa-arvosta 
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Tutkijalle sekundaaristen aiheiden paikantaminen voi osoittaa, että monet 

haastateltaville tärkeistä aiheista voivat olla sellaisia, joita tutkija ei osaisi etukäteen 

ennakoida (Krzyżanowksi, 2008, 174). Tutkijan oletukset haastateltaville tärkeistä 

aiheista voivat siis osoittautua vääriksi. Taulukkoa voi tulkita monella tavalla. Toisaalta 

ainakin jotkut aiheet ovat sellaisia, joita ehkä osasi odottaa haastateltavien pitävän 

merkityksellisinä Kamerunin sosiaalisen ja poliittisen kontekstin huomioon ottaen (esim. 

A-4 ja A-5, taulukko 3). Toisaalta kiinnittämällä ennemmin huomiota siihen, mitä 

taulukosta puuttuu, voi avata teemojen erityisyyttä paremmin. Esimerkiksi työtä 

koskevaa teemaa ei ole, eikä politiikka tai naisten poliittista osallistumista käsittelevää 

teemaa. Toisaalta myöskään terveyttä koskevaa teemaa ei ole, vaikka länsimainen 

tutkija saattaisi ajatella tämän olevan tärkeä naisten asemaan liittyvä aihe kehitysmaissa. 

Viimeinen analyysivaihe, primaaristen ja sekundaaristen aiheiden yhteyksien tarkastelu, 

avaa paremmin sekundaaristen aiheiden suhdetta toisiinsa eli esimerkiksi sitä, mitkä 

aiheet nousivat vallitsevimmiksi ja mitkä taas otettiin esiin vain tietyissä kohdissa. 

 

 
 

6.1.3 Yhteydet primaaristen ja sekundaaristen aiheiden välillä 
 

 
 

On tärkeää, ettei temaattinen analyysi lopu primaaristen ja sekundaaristen aiheiden 

taulukoiden laatimiseen (Krzyżanowksi, 2008, 170.). Analyysin tulee edetä 

kartoittamaan temaattisia yhteyksiä aiheiden välillä, mikä auttaa tutkijaa paikantamaan 

erilaisia konteksteja, joissa tietyt asiat tulevat merkityksellisiksi (mts.). 

 
 

Taulukossa 4 (ks. seuraava sivu) on esitetty, mitä sekundaarisia aiheita tuotiin esiin eri 

primaaristen aiheiden yhteydessä. Lisäksi taulukkoon on merkitty (harmaa tausta 

koodinimen kohdalla) ne sekundaariset aiheet, joiden yhteydet ovat vahvimpia kunkin 

primaarisen aiheen kohdalla, ts. mihin sekundaarisiin aiheisiin nämä useimmiten 

johtivat kaikissa haastatteluissa.
34

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

34  
Liitteestä 2 löytyvät kuvat esittävät kunkin primaarisen aiheen kehittymisen sekundaarisiksi aiheiksi 

kaikissa haastatteluissa. Vahvin temaattinen yhteys on merkitty muita viivoja paksummalla viivalla. Jos 

primaarisen aiheen kohdalla kaksi sekundaarista aihetta nousivat yhtä monta kertaa esiin laskennassa, 

kumpikin yhteys merkittiin paksummalla viivalla. 



A-1: Naisten A-I  A-II  
 

A-7: Kulttuurierot A-III  A-IV  
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Taulukko 4 Primaaristen ja sekundaaristen aiheiden väliset yhteydet kamerunilaisten tasa- 

arvokysymysten asiantuntijoiden haastatteluissa. 
 

 
 

Sekundaariset 

aiheet 

Primaariset aiheet 

 

 A- I: 
Järjestön 

toiminta 

tasa-arvon 

edistämisessä 

A-II: Naisten 
ongelmat 

Kamerunissa 

A:III: 
Feminismi ja 

feminismit 

(eurooppalainen 

vs. 

afrikkalainen) 

A-IV: 
Kamerunilaisten 

naisten ja 

eurooppalaisten 

naisten erot 

A-V: Naisten 
ja miesten 

väliset 

suhteet ja 

naisten 

asema 

Kamerunissa 
 

tietämättömyys      

A-2: 
Ennakkoluulot 

A-I     

järjestön toimintaa      
kohtaan      
A-3: Naisten pelot 
ja uskomukset 

 A-II   A-V 

A-4: Avioliitto ja 
perhe 

 A-II    

A-5: Laki, 
oikeudet ja tasa- 

 A-II A-III   

arvo      
A-6: Naisten 
ongelmat 

  A-III   

yhdistävänä      
tekijänä      

 

(tavat, arvot,      

moraali, realiteetit)      
A-8: Miesten 
integroiminen 

A-I A-II    

A-9: 
Patriarkaalinen 

A-I A-II A-III A-IV A-V 

kulttuuri ja miesten      
ja naisten roolit      
A-10: 
Materiaalinen 

 A-II  A-IV  

puute, köyhyys      
A-11: Koulutus ja 
tiedon lisääminen 

    A-V 

A-12: Käsitykset 
tasa-arvosta 

  A-III  A-V 

 
 
 
 

Taulukkoa on kiinnostavaa tarkastella toisesta suunasta, katsomalla mitkä sekundaariset 

aiheet realisoituivat minkäkin primaarisen aiheen kohdalla. Tässä tarkastelussa on 

olennaista kiinnittää huomio erityisesti poikkeaviin sekundaarisiin aiheisiin, eli aiheisiin 

jotka nousivat haastatteluissa esiin joko useiden tai vain harvojen primaaristen aiheiden 

kohdalla (Krzyżanowksi, 2008, 176). 
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Erityisen merkitykselliseksi aiheeksi haastateltavilla nousee sekundaarinen aihe A-9: 

 

”patriarkaalinen kulttuuri ja miesten ja naisten roolit” (ks. taulukko 4, A-9), joka tuotiin 

esiin kaikissa muissa kohdissa paitsi järjestön toimintaa koskevassa keskustelussa. Sillä 

oli myös vahvin yhteys primaariseen aiheeseen A-V: ”naisten ja miesten väliset suhteet 

ja naisten asema Kamerunissa”. 

 
 

Kiinnitin huomiota myös siihen, että ”kulttuurieroja” (A-7) tuotiin esiin feminismistä 

kysyttäessä, mikä kertoo ehkä mm. Narayanin (2004) huomauttamasta ei-länsimaisten 

feministien tai naisten asioiden parissa työtä tekevien naisten varauksellisesta 

suhtautumisesta feminismiin. ”Kulttuurierot” oli myös muuten kiinnostava 

sekundaarinen aihe. Se nousi esiin kummankin primaarisen aiheen kohdalla, joissa 

kysyttiin kulttuurien välisistä suhteista (A-III ja A-IV), joihin kumpaankin sillä oli myös 

vahva yhteys. 

 
 

Avioliitto ja perhe taas tulivat puheenaiheeksi haastateltavien puolelta vain silloin kun 

kysyttiin naisten ongelmista suoraan. Laki, oikeudet ja tasa-arvo taas tuli samaten esiin 

kysyttäessä suoraan naisten ongelmista ja sen lisäksi vain feminismistä kysyttäessä. 

Tämän voisi tulkita esimerkiksi siten, että haastatellut kamerunilaiset tasa- 

arvokysymysten ammattilaiset eivät sinänsä pidä avioliittoa yleensä tai lakia ja 

oikeuksia ongelmana, vaan ennemmin ongelmaksi koetaan patriarkaalinen kulttuuri ja 

sen tuottamat roolit, jotka estävät naisia tekemästä itsenäisiä päätöksiä. Tätä oletusta 

vahvistaa se, että ”naisten tietämättömyys” erottui vahvimpana teemana naisten 

ongelmista kysyttäessä (ks. kuva 2). 

 
 

Vaikka sekundaaristen aiheiden paikantaminen aineistosta oli haasteellista eikä valintoja 

voida pitää koko haastattelun vuorovaikutuskulkuja tyhjentävästi selittävinä, niiden 

analysoiminen oli hyvä tapa saada kokonaiskuva erilaisten teemojen diskursiivisesta 

rakentumisesta aineistossa. Tämän analyysiosion tärkein tehtävä oli erityisten 

avainargumenttien hahmottuminen, jotka olivat ”patriarkaalinen kulttuuri ja miesten ja 

naisten roolit”, ”kulttuurierot (tavat, arvot, moraali, realiteetit) sekä ”naisten 

tietämättömyys”. Seuraavassa analyysivaiheessa lähdin tarkastelemaan tarkemmin mm. 
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sitä, mitä näillä teemoilla tehdään eli mitä funktioita näiden argumenttien esittämisellä 

on ja saattaisivatko jotkin näistä teemoista tarkentua tulkinterepertuaareiksi. 

 

 
 
 

6.2 Vaihe 2: Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon tulkintarepertuaarit 
 
 

Fokusryhmähaastatteluiden tutkimuksen toinen vaihe muodostuu avainargumentteihin 

kiinnittyvien tarkempien elementtien, kuten retoristen keinojen, erilaisten 

argumentaatiotapojen ja muiden lingvististen piirteiden analysoimiseen (Krzyżanowksi, 

2008, 169). Lähdin etsimään aineistosta erityisesti tulkintarepertuaareja 

tutkimuskysymysteni valossa ja keskityin analysoimaan erityisesti niitä aineiston kohtia, 

joissa puhuttiin naisten asemasta ja sukupuolten välisistä suhteista Kamerunissa, naisten 

ongelmista Kamerunissa sekä kulttuurieroja koskevaa puhetta. Laajensin tarkasteluani 

kuitenkin myös avainargumenttien ulkopuolisiin tekstisegmentteihin, koska 

tulkintarepertuaarit voivat olla aineistossa pieninä paloina (Suoninen, 2003). 

 
 

Tulkintarepertuuarien pohjalta, erityisesti niiden funktioiden perusteella, hahmotin 

lopulta kaksi laajempaa puhetapaa, jotka nimesin ”tasa-arvopuheeksi” ja 

”kulttuurieropuheeksi”. Tasa-arvopuheella perusteltiin järjestön toimintaa ja siinä tasa- 

arvoon pyrkiminen esitettiin kyseenalaistamattomana tavoitteena. Keskeistä oli 

erilaisten tasa-arvon ja naisten aseman parantamisen keinojen ja esteiden sekä epätasa- 

arvon syiden esiin tuominen. Epätasa-arvoisuus miesten ja naisten välillä rakennettiin 

nykyhetkessä olemassa olevaksi tilaksi. ”Kulttuurieropuheella” taas rakennettiin eroa 

eurooppalaisen kulttuurin ja kamerunilaisen kulttuurin välille, ja siinä myös asetuttiin 

länsimaisen feminismin tasa-arvokäsityksiä vastaan sekä rakennettiin afrikkalaisen 

naisen vastaidentiteettiä eurooppalaisiin naisiin verrattuna, jolloin epätasa-arvoisuuden 

olemassa olo saatettiin jopa kieltää. Toisaalta länsimaisen feminismin tasa- 

arvodiskurssia käytettiin myös resurssina taistelussa naisten oikeuksista. 

 
 

Näissä puhetavoissa hahmottui neljä tulkintarepertuaaria, joita haastateltavat käyttivät 

puhuessaan naisten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tulkintarepertuaarit 

tarkentuivat, kun kiinnitin huomiota retorisiin keinoihin, joilla naisten asemaa tai 

sukupuolten välisten suhteiden järjestymistä faktuaalistettiin, sekä siihen miten puhuja 

positioi itseään ja muita, kuten miehiä ja naisia. Repertuaarit ovat myös päällekkäisiä 



74 
 

 
siten, että melkein kaikissa on luettavissa myös vivahteita yhdestä tai useammasta 

muusta tulkintarepertuaarista. Katkelmat ovat näytteitä näistä repertuaareista, ja esitän 

niitä tulkintojeni tueksi. Nämä repertuaarit eivät välttämättä ole ainoita repertuaareja, 

mitä aineistosta on paikannettavissa, mutta ne olivat kaikkein keskeisimmät ja helpoiten 

tunnistettavissa olevat. 

 

 
 

6.2.1 Tasa-arvopuhe 
 

 
 

Sukupuolten tasa-arvosta ja naisten aseman parantamisesta keskusteltaessa yksi 

keskeisiä jännitteitä rakentui sen välille, mikä on järjestöjen rooli tässä tehtävässä ja 

päämäärässä. ”Tasa-arvopuheessa” miehet ja naiset rakennettiin erilaisina, vastakkaisina 

ryhminä. ”Tasa-arvopuheessa” hahmottui kaksi tulkintarepertuaaria, joissa kaikissa 

tuotettiin epätasa-arvo ongelmana, mutta joissa tämän ongelman syyt olivat erilaiset 

kuten myös keinot ja edellytykset tasa-arvon saavuttamiselle: 

 
 

1) ”Tietämättömyys tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaari 
 

2) ”Uskomukset tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaari 
 

 
 

Näistä kahdesta ”tietämättömyys tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaari oli vahvempi. 

Kuten jo vaiheen 1 analyysissa, jonka perusteella tietämättömyys oli eniten viitattu 

sekundaarinen aihe naisten ongelmista kysyttäessä, tätä tulkintarepertuaaria käytettiin 

useassa kohtaa haastatteluja epätasa-arvon syynä ja vaikuttamisen potentiaalisena 

kohteena tasa-arvoistumisen kehityksessä. 

 
 
 

”Tietämättömyys tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaari 
 
 

 
OTE 1 

 
Mod: One of the problems is not just lack of food. What else? 

 
Hva: Yes, it is also ignorance. Our base is even the key word I forgot to 

say that our objective, our word of departure is ignorance in simple terms 

that we have around us. That the woman doesn’t know what needs this or 

that serves. (H2) 
35

 

 
35  

Suluissa oleva numerotunnus on kyseiselle haastattelulla antamani numerotunnus (tässä H2/Haastattelu 

2). Puheenvuoron edellä oleva kirjainyhdistelmä Mod tarkoittaa moderaattoria/haastattelijaa, ja Hva 
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Useissa aineistokatkelmissa, kuten edellä olevassa, toistuu sana ”ignorance”. Tämän voi 

tulkita viittaavan jaettuun tietoon tietämättömyyden ilmiöstä. Katkelmassa haasteltava 

tuo ensin esiin tämän laajemman ilmiön, ja jatkaa kuvailemalla, kuinka tietämättömyys 

”on ympärillämme” oleva asia (”…that we have around us”). Tätä ilmausta voidaan 

pitää metaforana (ks. Jokinen, 1999b, s.148–150), joka rakentaa haluttua konnotaatiota 

tietämättömyyden ilmiöstä olemassa olevana ja jopa uhkaavana. 

 
 

Tässä tulkintarepertuaarissa puhuja rakentaa itselleen ja edustamalleen ryhmälleen, 

toimijan/auttajan subjektipositiota. Hän kategorisoi itsensä me-pronominin kautta 

asiantuntijoihin esittäen samalla tietämättömyyden järjestön toiminnan lähtökohdaksi 

(Our base is…/our objective, our word of departure). Me-retoriikka on yksi erilaisille 

instituutioiden edustajille tyypillinen keino, sen avulla puhuja saa lausumilleen 

instituution suoman selkänojan: puhuja ei seiso väitteen takana yksin vaan laajemman 

joukon nimissä, joiden intressit tulevat kuvatuiksi yhtenäisiksi (Jokinen, 1999b, 139). 

Me-retoriikka on eräänlaista konsensuksella vahvistamista: argumenttia vahvistetaan 

siten, että asia ei näyttäydy henkilökohtaisena mielipiteenä vaan useiden tahojen 

esitetään allekirjoittavan väitteen (mts. 138). 

 
 

Puhuja faktuaalistaa tietämättömyyden ilmiön olemassaoloa sekä erontekoa itsensä ja 
 

”autettavien” välillä edellen tuomalla mukaan subjektin eli naisen, toiminnan kohteen 

(katkelman viimeinen lause). Tämä rakentuu niin, että naisesta puhutaan yksikössä (”the 

woman”), jolloin kohde tulee ikään kuin lähemmäs kuulijaa, todellisempana henkilönä. 

Se että puhuja osoittaa, että nainen ei tiedä mitä ”tämä tai tuo palvelee” (”this or that 

serves”), paitsi korostaa tietämättömyyden ongelman olemassaoloa, samalla asettaa 

puhujan asemaan, jossa tämä sen sijaan tietää mitä ”tämä tai tuo” mahdollistaa ja näin 

ollen voisi ikään kuin milloin tahansa tarjota opastusta tälle tietämättömälle naiselle. 

 

Tämä asetelma vahvistuu edelleen, kun puhuja jatkaa tuomalla mukaan esimerkin. 

Havainnollistavien konkreettisten esimerkkien ja yksityiskohtien kautta vakuuttaminen 
 
 
 

haastateltavaa. Olen tehnyt kaikki kursivoinnit aineistokatkelmiin. Kursivointien tarkoitus on 

havainnollistaa lukijalle joitain pääkohtia, joihin olen kiinnittänyt huomiota. Esitän kuitenkin tulkintoja 

myös muista kohdista, joten kursivoinnit eivät ole mitenkään johdonmukaisesti sidottuja yhteen 

tulkintojen esittämisen kanssa. 
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ovat retorisia keinoja tuottaa tapahtumista tai asioista totuudenmukainen vaikutelma (ks. 

Jokinen, 1999b, 144–145, 153), mikä näkyy erityisesti ensimmäisessä kursivoidussa 

lauseessa, jossa on myös yksi ääri-ilmaisu (”even”)
36 

korostamassa ”huonojen” 

elintarvikkeiden piirteitä: 

 
OTE 2 (JATKUU OTE 1) 

 
Hva: They are not informed of the use or importance of foodstuffs. 

Sometimes, the woman even uses pap and wine. She doesn’t know that it’s 

important to feed the child well at an early age. That is nutritional education 

which is only based on a dish whereas groundnuts soup and others is always 

appreciated for its richness. Beans soup and that is very rich. The baby will 

be a good one. (H2) 
 

 
 

Naiset näyttäytyvät ”tietämättömyys tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaarissa 

tietämättömyydestä kärsivinä uhreina, sen sijaan että heitä rakennettaisiin toimijoina. 

Naiset ryhmänä rakentuvat siis tässä repertuaarissa toimenpiteiden kohteeksi, heille 

lankeaa näin ollen autettavan/toimenpiteiden kohteen subjektipositio. Naiset tulee siis 

”vapauttaa” tästä tietämättömyyden ikeestä paitsi heidän omaksi, myös tulevien 

sukupolvien (lasten), hyväksi, mitä voidaan pitää vahvana moraalisena kannanottona 

joka oikeuttaa valta-asetelmaan ”tietäjän” ja ”tietämättömän” välillä perustuvan 

intervention. Tämä tulkintarepertuaari on hyvin vastaansanomaton, koska sitä on hyvin 

vaikea kyseenalaistaa: heikomman auttamista voidaan pitää universaalina arvona kuten 

myös lasten kasvun tukemista. Tätä korostaa erityisesti katkelman kaksi viimeistä 

lausetta, joiden avulla puhuja korostaa ensin omaa tietämystään (”Beans soup  and that 

is very rich”) ja sitten alleviivaa hyvää aiettaan
37

, jolla on vastaansanomaton seuraus 
 

myös laajemmassa yhteiskunnallisessa mielessä (”the baby will be a good one”): 
 

hyvistä lapsista kasvaa yhteiskunnan tarvitsemia hyviä kansalaisia. Tällaista sosiaalisiin 

normeihin vetoamista voidaan pitää kaikkein vahvimpana konsensuksen tuottamisen 

keinona juuri siksi, koska sitä on vaikea vastustaa (Jokinen, 1999b, 139). 
 
 
 

 
36  

Ääri-ilmaisujen avulla voidaan korostaa niitä piirteitä, joita kuvauksen kohteena olevaan asiaan 

halutaan liittää: ne joko maksimoivat tai minimoivat kuvauksen kohteen joitain piirteitä. Tällaisia ovat 

mm. sellaiset muotoilut kuin: joka kerta, ei koskaan, ei todellakaan, täysin, ikuisesti, täydellisesti, koko 

(päivän), ei mitään. (ks. Jokinen, 1999, 150–151.) 
37  

Tulkitsen ”hyvän aikeen” siten, että sen toteuttaja voi olla puhuja itse eli järjestön työntekijä, mutta 

toteuttaja voi olla myös laajempi taho tai instituutio, siksi sillä ei ole edes merkitystä kuka tarkalleen 

rakentuu toimijaksi: joka tapauksessa yksittäiset henkilöt edustavat tässä tulkintarepertuaarissa järjestöjä 
tai laajemmin ns. hyvien asioiden edistämiseen keskittyviä instituutioita. Osaltaan tämä puhetapa rakentaa 

näin ollen erontekoa tavallisten ihmisten ja asiantuntijaorganisaatioiden välille. 
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Toisaalta tietämättömyyttä, järjestön roolia avuantajana ja naisia auttamisen kohteena 

voidaan rakentaa myös hieman toisella tavalla, ”pehmeämmin”, kuten seuraavassa 

katkelmassa: 

 
OTE 3 

 

Mod: Please, would you like to tell us about ACAFEJ, Mrs. A
38

? 

Hva: About the genesis? 

Mod: Yes. 

 
Hva: Let’s say there were a group of women who gather, that is they have 

been conscious of, we can’t call it misery, let’s say ignorance, yes, they’ve 

been conscious of the ignorance of their sisters who were not able to go 

ahead, who had juridical problems, and they thought by themselves why 

can’t we bring some support to our sisters? (H1) 
 
 

Puhuja käyttää ensin retorisena keinona kontrastiparia (Jokinen, 1999b, 153), jossa 

tietämättömyyttä verrataan ”kärsimykseen”, mikä pehmentää sitä: ”…we can‟t call it 

misery, let‟say ignorance..”. Tämä keino tulee kuitenkin samalla faktuaalistaneeksi 

tietämättömyyden ongelmaa, koska puhuja esittelee sen ensin ”kärsimyksenä”, näin 

ollen se tulee alun perin kehystetyksi tällä metaforalla ja puhuja antaa itsestään asiaan 

perehtyneen vaikutelman. ”Pehmeydellä” tässä katkelmassa viittaan myös siihen tapaan, 

jolla puhuja esittää kysymyksen: ”…why can‟t we bring some support to our sisters?” 

Järjestöstä rakentuu tässä hyvin viaton kuva, ”some”-sanan käyttö korostaa sitä, että 

tukea annettaisiin vain hieman, ikään kuin tarvittaessa, ei siis tyrkyttäen. Kuulijalle 

esitettyä kysymystä on myös hyvin vaikea asettua vastustamaan. ”Miksi ei” - 

kysymysmuoto tukahduttaa vaihtoehtoiset äänet jo alkuunsa: siihen on vaikeampi 

keksiä vasta-argumentteja kuin siinä tapauksessa, jos asia esitettäisiin kääntäen 

positiivisessa muodossa ja kysyttäisiin ”miksi tukea naisia?”. 

 
 

Tässä tulkintarepertuaarissa tietämättömyys rakentuu hyvin pitkälti vain naisten 

ongelmana. Miehiin ei juuri viitata, paitsi silloin kun heidän roolinsa voidaan liittää 

naisten tietämättömyyden korostamiseen, kuten seuraavassa katkelmassa. Miehet 

positioidaan tällöin tietämättömien naisten opastajiksi, kuten seuraavassa katkelmassa, 

jossa haastattelun 2 (ks. ote 2) haastateltava jatkaa: 
 

 
 
 

38  
Kaikki nimitiedot on muutettu. 
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OTE 4 (JATKUU OTE 2) 

 
Hva: Associating the man is just a question of reinforcing the 

education of the woman meanwhile if it is given to the woman alone, at the 

moment of application, she might forget. But if the man too knows, it’s a 

plus. We have even made a small research at Briqueterie where, when the 

northern woman is ill, it’s the man who decides on her being taken to the 

hospital or not. If the husband says nothing, the woman remains there with 

the child. That is at Briqueterie. It’s necessary to associate man even when 

we are educating the woman , even if we think that it is a problem of the 

woman. Even with the child’s health problems, associate the man. The link 

between the man and the woman also called complementarity, which 

promotes the well-being of the family in the community. (H2) 
 
 

Katkelmassa naisten subjektipositio autettavina korostuu edelleen lapsenomaisena 

esittämisen kautta. Lapsenomaisuus näkyy siten, että naisesta puhutaan yksikössä, 

hänestä tulee puhujan ”omaisuutta”, naista ja hänen ”tietämätöntä” toimintaansa 

kuvaillaan yksityiskohtaisesti, ikään kuin katsoja olisi paikalla seuraamassa. 

Esimerkiksi kohdassa ”…at the moment of application, she might forget” kuulijan eteen 

piirtyy kuva naisesta, joka toiminnan hetkellä unohtaa saamansa tiedon. Puhuja 

kuitenkin perustelee miesten mukaan ottamista katkelmassa hyvin monelta kannalta. 

Vahvistavan esimerkin (”We have even made a small research at Briqueterie…) kautta 

puhuja vihjaa, että kysymyksessä onkin suurempi valta-asetelma miesten ja naisten 

välillä, jonka kautta miesten mukaan ottamista voi perustella. Miesten mukaan 

ottaminen ei tässä tule perustelluksi pelkästään etuna (vrt. ”But if the man too knows, 
 

it‟s a plus”), vaan oikeastaan edellytyksenä: miehillä on asioista viimeinen päätäntävalta 

(”..it‟s the man who decides on her being taken to the hospital or not”). Viimeiseksi 

miesten mukaan ottamista perustellaan komplementaarisuuden käsitteen kautta, se 

esitetään siten että kuulija ymmärtää kyseessä olevan laajemmin tiedossa oleva, ehkä 

paikallinen afrikkalainen/kamerunilainen, tasa-arvokäsitys. Tämä tapahtuu erityisesti 

ilmaisun ”…also called..” kautta: komplementaarisuus tuotetaan näin passiivin kautta 

yleisesti tunnettuna ja hyväksyttynä, ehkä osittain myös jo toteutuvana, miesten ja 

naisten välistä suhdetta kuvaavana käsitteenä. 

 
 

Yhteenvetona ”tietämättömyys tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaarissa rakennetaan 

erontekoja yhtäältä ”tavallisten” naisten ja asiantuntijoiden välille, toisaalta miesten ja 

naisten välille. Naiset esitetään yhtenäisenä ryhmänä, jotka ovat passiivisia auttamisen 

kohteita ja ”tietämättömyyden” ilmiön kärsijöitä. Asiantuntijat ovat toimijoita ja heillä 

on tietoa vaikuttaa naisiin. Miehet ovat tukijan roolissa, samalla viivalla auttajien 



79 
 

 
kanssa, naisten tietämättömyyden ongelman ratkaisussa. Tällä tulkintarepertuaarilla voi 

olla useita funktioita, mutta tärkein niistä on kuitenkin se, että sillä voidaan oikeuttaa 

järjestön toimintaa. Ehkä ”tietämättömyyden” ongelman rakentaminen toimii myös 

konkreettisia välineitä antavana tasa-arvon edistämisen puhetapana: tarjoaahan se 

järjestöille helposti kuviteltavissa olevia ja yleisesti tunnettuja keinoja naisten aseman 

parantamiseksi, kuten tiedon jakamisen erilaisin tavoin. Tässä tulkintarepertuaarissa 

tasa-arvo näyttäytyy ennen kaikkea saavutettavalta ja mahdolliselta, järjestö tarjoaa 

siihen välineet eli tiedon, jota naiset voivat sitten käyttää tietämättömyydestä 

”vapautumisensa” jälkeen miten haluavat. Tämä puhetapa mahdollistaa siis viime 

kädessä myös vastuusta irrottautumisen, loppujen lopuksi naiset ovat itse vastuussa 

siitä, miten he annettua tietoa käyttävät. 

 
 
 

”Uskomukset tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaari 
 
 

”Uskomukset tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaari oli hyvin lähellä ”tietämättömyys 

tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaaria, mutta siinä tasa-arvon päämäärän saavutus 

rakentui vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi saavuttaa. Tämä oli siis hieman 

pessimistisempi puhetapa. Tässä tulkintarepertuaarissa kulttuuri näyttäytyi 

patriarkaalisena systeeminä, jossa naisten alisteinen asema perustuu ennen kaikkea 

uskomuksiin. Uskomuksia on vaikeampi muuttaa kuin tietämättömyyttä. Tietämätön on 

ikään kuin vailla mitään tietoa, ”avoin kirja”, jolloin tähän on helpompi vaikuttaa. 

Uskomukset ovat taas valmiiksi olemassa olevia ajattelunrakenteita, niihin 

vaikuttaminen edellyttää niiden muuttamista, mikä on vaikeampaa. 

 
 

”Uskomukset tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaarissa ero miesten ja naisten välillä on 

myös ilmeinen; naiset ja miehet, joista puhutaan useimmiten monikoissa, tuotetaan 

toisilleen vastakkaisina ryhminä, jotka toimivat eri elämänalueilla. Seuraavassa 

katkelmassa miehet esitetään hyvin patriarkaalisina. He eivät tee muuta ”kuin odottavat 

naisten synnyttävän”, eivätkä osallistu laisinkaan kodinhoitoon tai edes perheestä 

huolehtimiseen. Miehille rakentuvan position voikin nimetä piittaamattoman 

vallankäyttäjän subjektipositioksi, samalla se vapauttaa miehet vastuusta naisten aseman 

parantamisessa. 
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OTE 5 

 
Mod: Beyond the harmonious mother/child development, what 

contribution can ADHAME bring to the link between man and woman if I 

can say so? 

 
Hva: I’m representative of the women guide. We have found out that 

most often, when the husband is angry, nothing moves. It is thus at a given 

moment to integrate the men to as far as civilisation is concerned. In certain 

village, when we went, we were questioned either we needed women to 

organise night watches, that the men are always going out. A problem is a 

problem for everybody. When we were drilling, women of the north, their 

husbands were better informed about the event because we tackled the 

problem of family planning. If you look at the pools there, it is the example 

of 1994. women always do things with children. The husband is just there 

like a night watchman, waiting for the woman to labour and worse, of all 

adolescents, not even women as such. She swims from here to there, going 

to farm, church and still with a child on her back which she doesn’t even 

master to take care of, how and when…One has even remarked at a time, 

that every year, a new child, the other goes to…whereas she needs child or 

birth spacing instead of family planning. She was saying that if we could 

talk to our husbands, it will be alright. We’ve done it in a Baptist church for 

the northern. (H2) 
 

 
 

Retoristen keinojen tarkastelu osoittaa, kuinka ”uskomukset tasa-arvon esteenä” 

tulkintarepertuaari näkyy tässä katkelmassa. Kolmen listan käyttäminen kohdassa ”She 

swims from here to there, going to farm, church” piirtää kuvaa naisten kovasta 

elämästä. Kolmen listalla lisätään vakuuttavuutta luomalla vaikutelma toiminnan 

säännömukaisuudesta (Jokinen, 1999b, 152–153). Myös ääri-ilmausten kautta syntyy 

kuva, jossa naiset ovat ahdistettuja ikään kuin puun ja kuoren väliin, kuten kohdissa 

”men are always going out” ja ”women always do things with children”. Epätasa-arvon 

syyksi rakentuu siis patriarkaalinen kulttuuri, asiat ovat aina olleet näin. 

 
 

Tässä tulkintarepertuaarissa järjestön subjektipositio määrittyy enemmän tarkkailijan 

kuin toimijan subjektipositioksi. Tämän voi tulkita haastateltavan esittämästä 

kysymyksestä ja haastattelijan vastauksen rakentumisesta. Kun haastattelija kysyy 

haastateltavalta suoraan, mitä järjestö voi tehdä miesten ja naisten välisen suhteen 

parantamiseksi, tämä ei suoraan vastaa haastattelijan esittämään kysymykseen, vaan tuo 

esiin voimakkaasti miesten ja naisten välisten suhteiden patriarkaalisen maaperän ja sen 

historiallisen jatkuvuuden. Järjestön toiminnasta puhuja kertoo ikään kuin hieman 

sivussa, tai se häviää taka-alalle. 
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Seuraava katkelma osoittaa, kuinka kulttuuriset uskomukset nähtiin ensisijaisena 

epätasa-arvon syynä ja ajattelurakenteiden muutokset miesten ja naisten tasa-arvon 

ainoana mahdollistajana: 

 
 

OTE 6 

 
Mod: What obstacles are you facing in the changes made in the 

relationship between women and men? What is supposed to change? 

 
Hva: The apperception that we have for each other, that’s what must 

change and it will change when people will be educated; unfortunately, 

many women and men are not educated. 

 
Mod:  When you say educated, do you mean elimination of illiteracy or 

beyond that elimination? 

 
Hva: No! beyond that elimination. I’m talking of the teaching of morals, 

of culture. As long as we’re going to ignore it, things will not change 

because people use to think that making a change is the concern of law; law 

doesn’t make change, it just supports it. (H3) 
 
 
 
 

Epätasa-arvon perustellaan tässä johtuvan juuri naisten ja miesten tavoista nähdä 

(…”apperception…”) toisensa, kulttuuriset käsitykset miehistä ja naisista estävät siis 

naisten ja miesten välisten suhteiden harmonian. Muutoksen avaimena esitetään 

koulutus, jonka haastateltava tarkentaa erityisesti kulttuurin ja moraalin 

opettamiseksi.”…that‟s what must change…”. Tällä ilmauksella puhuja viittaa miesten 

ja naisten keskinäisiin asenteisiin, on vahva vaihtoehdoton ilmaisu, joka viitta siihen, 

että ihmisten on ”ryhdistäydyttävä” ja ryhdyttävä muuttamaan omia asenteitaan, muuten 

tasa-arvo ei ole mahdollinen (vrt. sana ”must”). Tätä mahdottomuutta alleviivaa juuri 

vertaus lakiin (katkelman viimeinen lause): muutoksen nähdään lähtevän ihmisistä 

itsestään, laki ei siihen voi juuri puuttua. Järjestön rooli rakentuu näin vaikuttamisen 

suhteen jälleen vähäisempänä. Tämä näkyy erityisesti siinä, että kun haastattelija kysyy 

millaisia esteitä järjestö kohtaa miesten ja naisten välisten suhteiden parantamisessa, 

haastateltava osoittaa syytöksen kohteeksi juuri käsitykset ”toinen toisistamme” eli 

meidän miesten ja naisten uskomukset. Me-pronominin käytöllä puhuja asettaakin nyt 

itsensä tavallisen kansalaisen rooliin. 

 
 

Myös seuraavassa katkelmassa, jossa edellisen katkelman haastattelija ja haastateltava 

keskustelevat myöhemmin naisten kohtaamasta väkivallasta perheessä (conjugal 
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violence) sekä naisten vapauden ja itsenäisyyden puutteesta, ongelmana esitetään 

kulttuuri ja siihen perustuvat uskomukset: 

 
 

OTE 7 

 
Mod: Is that dependence linked with education or formation or 

economic crisis? 

 
Hva: It’s linked with 2 things: there is the economic crisis but the main 

problem is the system. That is, Cameroonian women are accustomed of the 

fact that they must be cared. Since many centuries, it has not changed, they 

like it. That is the system: a woman is made to stay at home, to care about 

her husband and her children. But now, with the crisis, we can notice that 

women assume more than men, the charges of the matrimony. And when a 

woman assumes these charges, things are reversed. (H3) 
 

 
 

Tässä katkelmassa sukupuolten välisten suhteiden epäsymmetrisyys tuotetaan jälleen 

syvällä kulttuurissa olevana ilmiönä, ”systeeminä”, joka on sisäistynyt ja vaikuttaa 

yksilöiden psykologisissa toiminnoissa. Tämä kulttuurinen systeemi esitetään jonain, 

joka asettaa miehille ja naisille tietyt asemat, joita on vaikea vastustaa, koska ne ovat 

niin sisäistettyjä. Tätä alleviivaa erityisesti se, että haastateltava käyttää kategoriaa 

”kamerunilaiset naiset” (”Cameroonian women”). Tällä hän vetoaa siis konsensukseen: 

kaikki kamerunilaiset naiset toimivat näin. Tämä kategorisointi rakentaa samalla koko 

kamerunilaista kulttuuria patriarkaaliseksi yleistämällä kamerunilaisten naisten 

kulttuurista juontuvaksi ”ominaisuudeksi” alistuneisuuden. Tämä näkyy haastateltavan 

esittäessä, että naiset ovat tottuneet tietynlaiseen asemaan yhteiskunnassa (”…are 

accustomed of the fact that they must be cared”). Passiivin kautta naiset esitetään 

enemmän potilaina kuin toimijoina (”…are accustomed…”, …is made to..”), mikä 

konstruoi kulttuuria ulkopuolisena voimana. Lisäksi ilmaisulla ”that is the system…” 

puhuja käyttää vaihtoehdotonta, lyhyttä ja ytimekästä kerrontaa, jolloin puheen 

kohteena oleva asia näyttäytyy vastaansanomattomana faktana. 

 
 

Tässä haastateltava kuitenkin erottaa itsensä kerrontansa kohteena olevasta ryhmästä ja 

puhuu naisista ”toisina”, toisin kuin edellisessä katkelmassa (OTE 6). Tästä 

asiantuntevan tarkkailijan subjektipositiosta käsin hän tulee tuottaneeksi patriarkaalista 

kulttuuria faktuaalisena hieman eri tavalla kuin äskeisessä katkelmassa. Haastateltava 
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käyttää esimerkiksi väitteeseen sitoutumista, mikä on yksi liittoutumisasteen säätelyn
39 

muoto (Jokinen, 1999b) kohdassa ”since many centuries, it has not changed,…”. 

Haastateltava esittää tämän ”faktan” ikään kuin hän olisi itse ollut näkemässä ja 

kokemassa sen, vaikkei näin tietenkään voi olla, mutta asiantuntijan position ottaminen 

antaa valtuudet esittää näin omissa nimissä. Tässä katkelmassa onkin läsnä voimakas 

tosiasiapuhe. Tosiasiapuhe on retorinen keino saada ”faktat puhumaan puolestaan 

(Jokinen, 1999b, 140). Tosiasiapuhe on myös vahvan seurauksellista siinä mielessä, että 

juuri passiivimuotoa käyttämällä toimijoiden rooli ja vastuu (tässä tapauksessa puhujan) 

asioiden kulusta syrjäytyy ja asiat vain ”ovat” (mts.). 

 
 

Naisille rakentuvaa subjektipositiota ”uskomukset tasa-arvon esteenä” 

tulkintarepertuaarissa voisi nimittää alisteisen naisen subjektipositioiksi. Merkille 

pantavaa on kuitenkin se, että tässä tulkintarepertuaarissa naiset nähdään kuitenkin 

enemmän toimijoina kuin ”tietämättömyys tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaarissa, 

vaikka tämä puhetapa on ikään kuin ”voimakkaampi” tuottaessaan naisten alisteista 

asemaa kulttuurissa olevana piirteenä. Esimerkiksi otteessa 5 nainen esitetään 

työtätekevänä perheestä huolehtijana, hyvinkin itsellisenä ja pärjäävänä subjektina. 

 
 

Yhteenvetona ”uskomukset tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaarin funktion voi tulkita 

liittyvän samalla tavalla järjestön rooliin vastuusta neuvottelussa kuin ”tietämättömyys 

tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaarissa. Tässä tulkintarepertuaarissa tuodaan 

kuitenkin ennemmin esiin sitä, kuinka epätasa-arvoon on vaikea puuttua 

institutionaalisella tasolla. Tämä tulkintarepertuaari toimii tietenkin myös järjestön 

toiminnan oikeuttajana, mutta samalla sen voi tulkita tarjoavan tarvittaessa myös suojaa 

syytöksiltä: kun epätasa-arvoistumisen syyksi esitetään kulttuuri, johon on vaikea 

vaikuttaa, ja ihmiset näyttäytyvät muutosvastarintaisina, järjestöä ei voida yhtä helposti 

vaatia vaikuttamaan tasa-arvon edistämiseen tai syyttämään epäonnistumisesta. Tasa- 

arvon avaimena tuotetaan ennemminkin ihmiset itse, erityisesti vastuu sysätään, tai 

miksei myös ”vapauteta”, naisille itselleen: onhan heillä suurempi toimijuus tässä 

puhetavassa kuin edellisessä tulkintarepertuaarissa. 
 

 
39  

Puhuja voi säädellä liittoutumisastettaan esittämäänsä väitteeseen joko sitoutumalla siihen, eli 

puhumalla ikään kuin ”omissa nimissään”, tai etäännyttämällä itsensä väitteestä esittäytymällä ”vain” 

jonkun toisen sanoman välittäjänä tai yleisesti tiedetyn raportoijana. Omalla suulla esitetty arvio tai 

esittäytyminen ainoastaan argumentin välittäjänä voivat saada tilannekohtaisesti erilaisia painoarvoja. 

(Jokinen, 136–137). 
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6.2.2 Kulttuurieropuhe 
 

 
 

”Kulttuurieropuhe” erottautui toisena laajempana puhetapana ”tasa-arvopuheen” rinnalla. 

Haastattelijan esittämät kysymykset jo sinänsä tekivät aineistossa erottelua 

kamerunilaisen ja eurooppalaisen kulttuurin välille, mutta haastateltavat kuitenkin lähes 

poikkeuksetta ottivat vastaan tämän vastakkainasettelun ja lähtivät kehittelemään siitä 

erilaisia kantoja. Kulttuurieroja rakennettiin eurooppalaisen ja kamerunilaisen kulttuurin 

välille. ”Kulttuurieropuheen” alle lukeutuviksi erotin kaksi tulkintarepertuaaria, jotka 

kumpikin rakentuivat erityisesti suhteessa feminismiin ja länsimaisiin tasa- 

arvokäsityksiin. Kummassakin puhetavassa keskiössä olivat siis naiset, miehiin viitattiin 

vain hyvin vähän jos ollenkaan. Näissä puhetavoissa tasa-arvoon päämääränä 

suhtauduttiin joko suopeasti tai sitten se kiistettiin: länsimaista feminismiä käytettiin 

siten resurssina joko tasa-arvon ”taistelussa” tai sitten vastadiskurssina välineenä 

rakentaa omaa positiivista identiteettiä. Merkittävä ero ”kulttuurieropuheessa” 

verrattuna ”tasa-arvopuheeseen” oli se, että puhuja tuotti sitä samaistumalla 

kamerunilaisten naisten positioon, ei edustamaansa instituutioon (järjestöön). Nimesin 

tulkintarepertuaarit seuraavanlaisiksi: 

 
 

4) ”Tasa-arvo naisten taisteluna” tulkintarepertuaari 
 

5) ”Afrikkalaisen naisen” tulkintarepertuaari 
 

 
 

Nämä kaksi repertuaaria olivat tasavahvoja eli niitä käytettiin suunnilleen yhtä paljon. 
 

”Afrikkalaisen naisen tulkintarepertuaari” erottui kuitenkin voimakkaampana siten, että 

sitä tuotettiin hyvin suoraan ja siihen oli helppo tarttua aineistossa. Tästä johtuen myös 

nimesin tämän puhetavan hieman eri tavalla kuin muut tulkintarepertuaarit, nimi kuvaa 

tätä afrikkalaisen naisen identiteetin tuottamisen ensisijaisuutta tässä puhetavassa. 

 
 

 
”Tasa-arvo naisten taisteluna” tulkintarepertuaari 

 
 

Tässä tulkintarepertuaarissa feminismi representoitiin taistelu-metaforan kautta tasa- 

arvon saavuttamisen malliksi. Tasa-arvo näyttäytyi ennen kaikkea naisten yhteisen 

taistelun tuloksena ja saavutuksena. Tässä repertuaarissa keskiössä olivatkin naiset, 

miehiin ei juuri viitattu muuten kuin tasa-arvon normina: miesten tason saavuttamisen 
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astetta näyttäytyi tasa-arvon toteutumisen korkeimpana asteena. Tasa-arvo rakentui 

siten suhteessa eurooppalaisiin naisiin, ei niinkään miehiin. Koska tässä 

tulkintarepertuaarissa tasa-arvo esitetään vastaansanomattomana päämääränä, se olisi 

sopinut myös ”tasa-arvopuheen” alle. Katsoin sen kuitenkin kuuluvaksi 

”kulttuurieropuheen” alle sen takia, että siinä eurooppalaisen ja kamerunilaisen 

kulttuurin erojen tuottaminen naisten keskinäisten erojen kautta oli keskeisimmällä 

sijalla. Seuraava katkelma osoittaa, kuinka erontekoa eurooppalaisten naisten ja 

kamerunilaisten naisten välille rakennettiin. 

 
 

OTE 8 
 

Hva: I think that we have to learn from our European sisters. Firstly, we know 

that the European woman is so emancipated. For a long while, they have 

been on their own; and I can say that they have succeeding in 
emancipating themselves and to have obtained at least equality with men. 
Complementarity with them is almost true whereas here (in Cameroon- 

Africa)40, it’s taken as something like the table of relationship between men 
and women. That’s shady, to believe that some come out of water from the 
great majority. It’s domination again. No democracy, while our European 
sisters are more cemented, so free. They know their rights, we don’t know 
ours. How many women there know their rights? You’re beaten every 

morning, afternoon and evening and non dares to point a finger that, it’s not 
going right. That the African woman is so attached to the children that if she 
leaves marital home, with whom is she going to abandon them? Even if the 
head is going to remain undisturbed? But on the other side, the European 
counterpart will simply say no, it’s not going, and off, she goes so as to 

safeguard her life. We’re still attached by our culture, customs, traditions, 
which actually don’t help us in any way to forge ahead. (H5) 

 

 
 

Tässä katkelmassa rakentuu kuva itsenäisistä vahvoista eurooppalaisista naisista. Vahva 

toimijuus välittyy retorisen keinon kautta, jossa puheen kohteena olevasta subjektista 

puhutaan toimijana (vs. potilaana) (Wood & Kroger, 2000, 101). Kun henkilö 

konstruoidaan tai positioidaan toimijana, tälle voidaan antaa vastuu, syytös tai kunnia 

toiminnastaan
41

, kuten eurooppalaisille naisille palkinto ja vastuu omasta 
 

emansipaatiostaan miesten vallan ikeen alta. Tämä tapahtuu ensimmäistä 

persoonamuotoa käyttämällä (”the European woman” ja ”they have succeeding in 

emancipating themselves…”), mikä on yksi tapa konstruoida toimijuutta itselle tai 

muille (mts.). Eurooppalaisille naisille annettua subjektipositiota voi näin ollen kutsua 

taistelijan/onnistujan subjektipositioksi. 
 

40  Litteroijan merkinnät ovat sulkeissa. 
41  

Toimija/potilas (agent/patient) -jaottelu on fundamentaalinen diskurssianalyysin käsite, joka liittyy 

positiointiin. Henkilö (itsemme tai muut) voidaan konstruoida joko toimijana, joka voidaan näin ollen 

saattaa samalla vastuuseen omasta toiminnastaan tai häntä voidaan syyttää tai palkita, tai potilaana, joka 

on ulkoisten voimien uhri eikä siten vastuussa omista teoistaan. (Wood & Kroger, 2000, 101.) 
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Kontrasti kamerunilaisiin naisiin rakentuu heti seuraavassa lauseessa passiivimuodon 

kautta: “…whereas here (In Cameroon-Africa), it’s taken as something like the table of 

relationship between men and women”. Passiivimuoto ”(it‟s taken”) tuottaa 

konsensusta: kaikki ajattelevat näin. Kamerunilaisista naisista rakentuu siis yhtenäinen 

passiivinen kuva, he ovat ulkoisten voimien uhreja. Syyksi rakentuu kulttuuri ja 

traditiot, kuten viimeisellä rivillä. Näin vastuuta huonosta tilanteesta voidaan siirtää 

jälleen kulttuurin voimalle, aivan kuten ”uskomukset tasa-arvon esteenä” 

tulkintarepertuaarissa. 

 
 

Kulttuurierot näyttäytyvät siis hyvin radikaaleina, ja noudattavat tyypillisiä 

representaatioita länsimaista kehittyneinä ja kehitysmaita traditionaalisina. Jaottelu ja 

kontrasti korostuvat erityisesti kategorioiden “sisters”, ”our European sisters” ja ”the 

European counterpart” käytössä. Vaikka näiden sanojen voisi ajatella viittaavaan 

eksplisiittisesti juuri yhteisyyden korostamiseen, ne itse asiassa toimivat retorisina 

keinona syventämään kontrastia ja epätasa-arvoisuutta juuri vertailuasetelman kautta: 

samanlaisuuden korostaminen tuo erilaisuuden ikään kuin silmille näyttävämmin. 

Tämän kategorisoinnin universaaliyleisönä voisi kuvitella olevan laajempi 

kansainvälinen naisten asioita ajava yleisö. Tämä sysääkin vastuuta itse asiassa 

eurooppalaisille, tai niille ”toisille”, jotka nauttivat tasa-arvosta tai kansainvälisille 

elimille. Tällaista asemoitumista voikin kutsua myös eräänlaiseksi marttyyri- 

puhetavaksi. Kamerunilaisille naisille tarjoutuva subjektipositio on näin ollen 

hävinneen/mahdollisuudet menettäneen subjektipositioksi, koska se vertautuu erityisesti 

eurooppalaisiin naisiin. Mitä tasa-arvoisempia eurooppalaiset naiset ovat, sitä enemmän 

kamerunilaiset jäävät tässä keskinäisessä kilpailuasetelmassa jälkeen ja mahdollisuudet 

saavuttaa sama näyttäytyy yhä epärealistisemmalta tässä vertailuasetelmassa. Tällaiselta 

ryhmältä on vaikea vaatia toimia. Tämä puhetapa mahdollistaa näin varautumisen 

syytöksiin, kun kamerunilaiset naiset esitetään kulttuurin sekä naisten keskinäisten 

valta-asetelmien ”uhreina”, heitä ei voida syyttää omasta tilanteestaan. 
 

 
 

Seuraava katkelma osoittaa, kuinka vertailu eurooppalaisiin naisiin tuottaa 

kamerunilaisten naisten vastakkainasettelua puheessa: 



87 
 
 
 

 
OTE 9 

 
Mod: If the young girls and the women could know better their rights, 

could you consider that Cameroonian women benefit of those civil and 

political rights as well as European women. 

 
Hva: We think that if we don’t know our rights, we’re not able to claim 

them. 

 
Mod: But for the few ones you know, what will you do? 

 
Hva: (l) We have to be numerous with that knowledge in order to fight 

well because, as I said earlier, there are some who are jealous, who say that 

you want to show to the others that you know, and there are some who are 

discourage before the fight when nevertheless if we were united, we’ll 

constitute a block. But when we go to the fight in a disorganised manner, 

we have no chance of success. (H1) 
 
 
 
 

Haastateltavan ensimmäisestä vastauksesta voi huomata, että tämä ottaa haastattelijan 

esittämän kysymyksen vastaan varauksellisesti. Hän ei suoraan myönny haastattelijan 

esittämään kysymykseen ”If the young girls – – could you consider…?” Tämän 

kysymyksen odotettu vastaus on kyllä/ei-muotoinen, ja sen toivottu vastaus on 

myöntyvä, ts. haastattelija tarjoaa haastateltavalle ehdotusta, jossa kamerunilaiset naiset 

saavuttaisivat parempia oikeuksia tyttöjen tietoa lisäämällä. Seuraavassa 

puheenvuorossaan haastattelija kysyykin kysymyksensä hieman uudessa muodossa. 

Erityisesti lauseen aloitus mutta-sanalla kertoo tästä ehdotuksesta, nyt suoremmin: 

”what will you do?” Seuraavaksi haastateltava asettuukin haastamaan tarjottua 

diskurssia: tieto ei vielä riitä oikeuksien saavuttamisessa, vaan kyse on myös muusta, 

naisten epälojaalisuudesta toisiaan kohtaan. Metafora naisten muodostamasta kiinteästä 

ryhmittymästä (”if we were united, we‟ll constitute a block”) alleviivaa tasa- 

arvoistumisen edellytyksenä naisten järjestymistä. Naisten epäyhtenäisyys rakentuu 

näin tasa-arvoa estävänä tekijänä. Naisista jotka eivät lähde mukaan yhteiseen 

taisteluun, rakennetaan kuvaa kateellisina ja epäluuloisina. Tätä faktuaalistetaan 

erityisesti suoran raportoidun puheen (reported speech)
42 

kautta: ”...who say that you 
 
 

42  
Raportoitu puhe on käsite joka viittaa puhujan tapaan ”raportoida” jonkun toisen puhetta. Se voidaan 

tehdä suorasti lainaamalla toista sanasta sanaan tai epäsuorasti (”hän sanoi, että…”) tiivistämällä toisen 

puheen keskeinen sisältö. On huomioitavaa, että ”sanasta sanaan” lainaaminen on kuitenkin puhujan 

itsensä konstruktio, paitsi että se tuskin toistuu täsmälleen samoin kuin alkuperäinen puhe, se on myös eri 

puhe koska se esitetään eri kontekstissa. Raportoidun puheen avulla tarinoista voidaan tehdä elävämpiä, 

sillä voidaan siirtää vastuuta lainattavalle henkilölle, tehdä väitteistä vahvempia ja faktuaalisempia. 

(Wood & Kroger, 2000, 103–104.) 
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want to show to the others that you know”. Tässä katkelmassa puhuja siis esittää itsensä 

tasa-arvon kannattajana, hän ei suoraan kiistä tätä päämäärää missään kohtaan, mutta 

samanaikaisesti syyttämällä muita naisia kehityksen estämisestä, hän kykenee 

asettumaan myös puolustautumaan myös häneen itseensä kohdistuvaa tasa-arvon 

vaatimuksen diskurssia vastaan. 

 
 

”Tasa-arvo naisten taisteluna” tulkintarepertuaari tarjoaa käyttäjilleen monenlaisia 

funktioita. Yhtäältä puheessa sitouduttiin eurooppalaisten naisten tasa-arvoon mallina ja 

tehtiin tiettäväksi näin, että tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kannatetaan. Toisaalta muita 

kamerunilaisia naisia syytettiin järjestäytymättömyydestä ja epäkiinnostuksesta nousta 

taisteluun tasa-arvon puolesta. Tämä puhetapa tarjoaa siten puolustautumisen 

mahdollisuuden itseen tai omaan ryhmään (kamerunilaiset naiset) kohdistuvilta 

syytöksiltä. Esimerkiksi edellisen katkelman puhujan muotoilee vastaustaan itse asiassa 

ääneen lausumattomaan kysymykseen ”miksi te (naiset) ette taistele tasa-arvon 

puolesta/ala vaatia oikeuksia?” Kummassakin edellä esitellyssä otteessa puhuja 

samaistuu me-retoriikan kautta kamerunilaisiin naisiin, ei siis edustamaansa 

instituutioon. Kulttuurieroista käsin puhuttuna feminismi näyttäytyi ennen kaikkea 

länsimaisena tuontituotteena. Samalla se toimi kuitenkin puolustautumisen ohella 

resurssina sitoutua tasa-arvon ja naisten aseman parantamiseen ja taistelu-metafora 

tarjosi konkreettisen mielikuvan siitä, miten tämä tapahtuu: naisten järjestäytymisellä 

yhdeksi rintamaksi. 

 
 
 

”Afrikkalaisen naisen” tulkintarepertuaari 
 
 

”Kulttuurieropuheen” kautta tasa-arvo toisaalta myös kyseenalaistettiin päämääränä. 

Tällöin ”kulttuurieropuhe” toimi vastapuheena ”tasa-arvopuheelle”, ja siinä asetuttiin 

eurooppalaisen ja kamerunilaisen kulttuurin välille tehdyn eronteon kautta eräänlaiseen 

vastarintaan. Vastadiskurssille länsimaisille tasa-arvopyrkimyksille tässä kulttuurieroja 

korostavassa puheessa muotoutui erityinen ”afrikkalaisen naisen” tulkintarepertuaari, 

joka tarjosi identiteetin suojautua länsimaisilta tasa-arvon ”vaatimuksilta” tai epätasa- 

arvon ”syytöksiltä”, mutta joka samanaikaisesti myös rakentui tämän Euroopan ja 

Afrikan vastapooli-asetelman varaan. Tässä tulkintarepertuaarissa 
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länsimainen/eurooppalainen feminismi ja afrikkalainen kulttuuri tuotettiin siis toisilleen 

vastakohtaisina ja yhteen sovittamattomina, kuten seuraavassa katkelmassa: 

OTE 10 
 

 
Mod: What do you think of European feminism and is there or should 

there be an African feminism? 

 
Hva: as she earlier said, we can’t copy all. We live in different 

environment. Everything that we see with the other side we have to adapt. 

Talking about African feminism, yes, but this means adapting which takes 

into account our cultures, of our realities. (H2) 
 

 
Haastattelija kysyy haastateltavan mielipidettä eurooppalaisesta ja afrikkalaisesta 

feminismistä. Haastateltava kuitenkin vastaa tähän aloittaen heti perustelemaan, miksi 

eurooppalainen feminismi ei sovi afrikkalaiseen ympäristöön. Hän siis asettuu heti 

puolustuskannalle ja tulkitsee haastattelijan esittämän kysymyksen ennemminkin 

syytöksenä tai ehdotuksena kuin ”viattomana” kysymyksenä. Hän asettuukin nyt 

haastamaan tuota haastattelijan hienovaraisesti tarjoamaa vaihtoehtoa, jossa 

eurooppalainen feminismi voisi tarjota keinoja naisten aseman parantamiselle 

Kamerunissa. Länsimaisiin ihanteisiin pyrkiminen esitetään ” kaiken kopiointina” (”we 

can‟t copy all”), tämä metafora täydellisestä imitoinnista faktuaalistaa mahdottomuutta 

soveltaa eurooppalaisia ihanteita sellaisenaan kamerunilaiseen kulttuuriin. Tätä tuetaan 

vielä vetoamalla toisen henkilön lausumaan: ”as she said earlier…”. Vetoaminen on 

tehokasta silloin, kun tuota toista tahoa pidetään arvovaltaisena (Jokinen 1999b, 139), 

asiantuntijapositiossa omaan työtoveriin vetoaminen voikin toimia juuri näin. 

”Kopioinnin” mahdottomuutta korostetaan vielä viimeisellä rivillä ”our cultures, of our 

realities” -ilmauksella. ”Me” viittaa tässä kamerunilaisiin ja ”realiteetteihin” 

vetoaminen on vahva kannanotto kamerunilaisen kulttuurin erilaisuudesta 

eurooppalaiseen verrattuna. 

 
 

Seuraavassa katkelmassa, jossa otteen 8 haastateltava puhuu myöhemmin, näkyy tämän 

tulkintarepertuaarin kamerunilaisille naisille rakentuva subjektipositio, jonka nimesin 

emansipoivaksi subjektipositioksi sen positiivista identiteettiä kamerunilaisille naisille 

rakentavan funktion mukaisesti: 
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OTE 11 

 
Mod: Was there or should there be an African feminism? Does it exist or 

should African feminism be invented, introduced? Mrs. L and E, please 
explain this to us. 

 
Hva: If there should be an African feminism, it should be the kind that 

respects the woman in her feminine state, personality, her rights and 
obligations without altering it as Mrs E just said, the nature of the 
woman. That is to say that the woman submits but in an equal right that 
doesn’t render her inferior to the man. (H5) 

 
 
 
 

Tässä katkelmassa haastateltava suhtautuu ensin varauksellisesti feminismiin. “If there 

should be..”. viittaa siihen, että haastateltava ensinnäkin kieltää feminismin 

olemassaolon afrikkalaisessa ajattelussa ja sen jälkeen muodostaa tälle ehtoja (”..it 

should be the kind..”). Feminismi näyttäytyy siis jonain, mille ei ole sillä hetkellä 

tilausta ainakaan sellaisenaan. 

 
 

Puheenvuoron vastaheijastuksena on länsimainen feminismi, joka rakentuu uhkana 

afrikkalaisen naisen identiteetille. Siinä uhkana on naisen ”luonnon” (”the nature of the 

woman”) häviäminen. Länsimaisen feminismin tasa-arvokäsitys näyttäytyy tässä siten 

miesten ja naisten erot hävittävänä, mikä ei ole afrikkalaisen tasa-arvokäsityksen 

mukainen. Kamerunilaisille naisille taas tarjoutuu eräänlainen ”kunniallisen” naisen 

positio, tällä on sekä oikeuksia että velvollisuuksia suhteessa ympäröivään yhteisöön 

(”rights and obligations”). Nainen on ennen kaikkea yhteisön jäsen, jolla on tämä tietty 

rooli eikä hänen tule poiketa tästä roolista tasa-arvon vuoksi. Tämän position 

rakentamisessa on käytössä retorisena keinona kolmen lista ominaisuuksista: 

”…feminine state, personality, her rights and duties…” tuottamaan faktuaalisuutta 

naisten ”todellisesta” luonnosta. Puhuja rakentaa näin ollen miesten ja naisten välille 

erontekoa, jossa miehet ja naiset ovat ”luontaisesti” erilaisia. Samalla tämän 

afrikkalaisella naiselle tarjotun identiteetin vastapuolena rakentuu länsimaisen 

feminismin käsitys naisesta velvollisuutensa unohtava moraalittomana ”miesmäisenä” 

naisena. Tasa-arvo näyttäytyy siten jälleen miesten ja naisten erot hävittävänä, ja 

erityisesti tämä uhka kohdistuu afrikkalaisen naisen identiteettiin naisena. Se että 
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kyseessä on juuri afrikkalaisen naisen identiteetti samastumispintana, tulee ilmi 

seuraavassa katkelmassa jossa haastattelija ja haastateltava jatkavat keskustelua: 

 
 

 
OTE 12 (JATKUU OTE 11) 

 
Mod: Submissive but respected? 

 
Hva: Yes, respected. That is, with her rights and obligations, have to be 

respected. This is to make the woman not only equal to the man but also that 
her chances should be equal to those of a man, so that the African woman 
doesn’t lose this respect, that she has in relation with her elders, her 
family- 
in-law, others members of the community. That for instance, she’s 
respectful, submissive and humble. 

 
Mod: What must Cameroonian women not adopt from European women in 

your opinion? Mrs B M mentioned peace, feminine status and what else? 
 

Hva: Vulgarity. The whiles move around in whatever dressing and no matter 
where. It doesn’t please us, the African women walking around in very mini 

skirts is not good. We, the african women think that this is an act of 
undressing in public. 

 
Mod: Getting dressed up or undressing? 

 
Hva: Modesty is not respected. We can’t really imitate what they do. The 

European woman moves naked like that. She won’t be encouraged in front 

of men and children. The African woman has to uphold her way of dressing. 
She has to evolve. Sexuality too has to be a sacred security. But not 
tabooed; that is, we speak about it but with modesty. (H5) 

 

 
 

Haastateltava puhuu nyt useassa kohtaa ”afrikkalaisesta naisesta” tai ”afrikkalaisista 

naisista”. Hän rakentaa voimallisesti erontekoa afrikkalaisten ja eurooppalaisten naisten 

välille. Afrikkalainen nainen esitetään kunniallisena ja yhteisön tärkeys tuodaan esiin. 

Länsimaisille naisille rakentuvaa positiota voisi nimittää siten vastakohtana kadotetun 

subjektipositioksi, mukana on nimittäin eräänlaista sääliä eurooppalaisia naisia kohtaan 

siitä että he ovat kadottaneet naisen kunniallisuutensa tasa-arvon ”huumassa”. Tämä 

näkyy esimerkiksi haastateltavan keskimmäisessä puheenvuorossa, kun tämä sanoo ”the 

whiles move around in whatever dressing and no matter where. ”Mikä tahansa” ja 

”missä tahansa” ovat ääri-ilmaisuja, jotka korostavat eurooppalaisen naisen 

vastuuttomuutta ja välinpitämättömyyttä ja samalla rakentavat afrikkalaista naista 

vastuullisena ja toisista välittävänä. 

 
 

”Afrikkalaisen naisen” tulkintarepertuaarissa keskeistä oli positiivisen identiteetin 

rakentaminen ja asettuminen vastustamaan länsimaista feminismiä ja tasa-arvokäsitystä, 

jossa tasa-arvo tarkoittaa miesten ja naisten erojen hävittämistä ja sitä kautta moraalista 
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rappiota. Tasa-arvo näyttäytyy tässä tulkintarepertuaarissa hyvin ristiriitaisena 

käsitteenä: miten samalla säilyttää miesten ja naisten eroavaisuudet ja olla tasa- 

arvoinen? Tässä puhetavassa tiivistyy näin ollen afrikkalaisten naisten feminismiin 

suhtautumisen dilemma. Yhteenvetona ”afrikkalaisen naisen” tulkintarepertuaaria voi 

pitää resurssina, jonka avulla on mahdollista vastustaa länsimaista ideologiaa ja sen 

kautta rakentaa omaa identiteettiä. Sitä voidaankin pitää resurssina myös vastustaa 

stereotyyppista kuvaa afrikkalaisista naisista alisteisina ja passiivisina. 
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7 POHDINTA 
 
 
 

7.1 Tutkimustulokset tiivistetysti 
 
 

Tutkimukseni tavoitteena oli löytää vastaus kysymykseen siitä, miten tasa- 

arvokysymysten parissa työskentelevät järjestötyöntekijät näkevät naisten aseman ja 

sukupuolten välisen tasa-arvon kehittymisen Kamerunissa? Lisäksi 

kiinnostuksenkohteenani oli se, millaisia kulttuurisia resursseja kamerunilaiset tasa- 

arvokysymysten asiantuntijat käyttävät puhuessaan naisten asemasta ja sukupuolten 

tasa-arvosta ja niiden edellytyksistä ja niihin vaikuttamisen keinoista Kamerunissa. 

Lisäksi tarkastelin sitä, millaisia subjektipositioita ne tarjoavat naisille ja miehille eli 

millaisia erontekoja ne rakentavat, ja millaisia funktioita puhetavoilla on. 

 
 

Tähän tutkimustavoitteeseen vastatakseni pilkoin tutkimusongelmani edelleen kolmeksi 

tutkimuskysymyksesi, joihin, pyrin analyysiosassani vastaamaan. Erittelen seuraavaksi 

näiden kolmen kysymyksen valossa analyysiosioni keskeisiä tuloksia. Kysymykset 

olivat seuraavat: Mitä teemoja haastateltavat tuovat itse esiin kysyttäessä naisten 

asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta Kamerunissa? Millaisia tulkintarepertuaareja 

haastateltavien puheesta on erotettavissa eli millaisia puhetapoja he käyttävät 

rakentaessaan sosiaalista todellisuutta naisten asemasta ja sukupuolten välisistä 

suhteista Kamerunissa? Millaisia subjektipositioita näistä puhetavoista on tulkittavissa 

ja mitä näillä puhetavoilla tehdään? 

 
 

Ensimmäisessä analyysivaiheessa asiantuntijoiden puheesta nousi esiin 

merkityksellisiksi teemoiksi ”naisten tietämättömyys”, ”patriarkaalinen kulttuuri ja 

miesten ja naisten roolit” sekä ”kulttuurierot” (tutkimuskysymys 1). 

 
 

Analyysiosion toisessa vaiheessa (tutkimuskysymys 2) nämä teemat tarkentuivat 

diskursiiviseksi kentäksi, jotka hahmotin kahden laajemman puhetavan, ”tasa- 

arvopuheen” ja ”kulttuurieropuheen”, kautta. ”Tasa-arvopuheen” alle sijoittuivat 

”naisten tietämättömyyden” ja ”uskomukset tasa-arvon esteenä” tulkintarepertuaarit. 

Näistä kaksi ensimmäistä kehittyivät analyysin ensimmäisen osan teemoista ”naisten 

tietämättömyys” ja ”patriarkaalinen kulttuuri”. Toisen laajemman puhetavan, 
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”kulttuurieropuheen”, alle sijoittuivat ”tasa-arvo naisten taisteluna” ja ”afrikkalaisen 

naisen” tulkintarepertuaarit. Tulososiot tukivat toinen toisiaan, ja ne tiivistävät yhteen 

tärkeimmät puhetavat naisten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta. 

 
 

Subjektipositioiden ja funktioiden erittely jokaisen tulkintarepertuaarin kohdalla 

selvensi edelleen kahden laajemman puhetavan funktioita (tutkimuskysymys 3). Kun 

tasa-arvopuheessa tasa-arvo esitettiin kyseenalaistamattomana päämääränä, se tarjosi 

erilaisten tasa-arvon keinojen ja edellytysten rakentamisen. Kun tasa-arvo taas kiistettiin 

tai haastettiin päämääränä, se tarjosi mahdollisuuden vastarintaan ja kulttuurisen 

identiteetin rakentamiselle sekä vastuusta irrottautumiselle eli puolustautumiselle. Tasa- 

arvopuhetta tuotettiin insitutionaalisesta positiosta käsin. Toisaalta kulttuurieropuheen 

tuottaminen mahdollisti suojautumisen omaa kulttuuria koskevilta syytöksiltä ja 

resurssin esittää itsensä tasa-arvon kannattajana suopeassa valossa. Kulttuurieropuhetta 

tuotettiin paikallisiin naisiin samaistumisesta käsin. 

 
 

Kamerunilaisten asiantuntijoiden puhe oli analyysin perusteella hyvin monisävyistä ja 

jännitteistä. Tästä voi päätellä sen, että tasa-arvo ja naisten aseman parantaminen ovat 

poliittisia aiheita. Niistä ei voi keskustella ilman ottamatta samalla kantaa erilaisiin 

globaaleihin ja lokaaleihin naisia, sukupuolta ja naisen asemaa koskeviin erontekoihin 

ja merkityksenantoihin. ”Kulttuurieropuhe” osoitti, kuinka länsimaisen feminismin tasa- 

arvodiskursseja voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ensinnäkin sillä voi olla 

perinteisessä mielessä ajateltuna voimaannuttava vaikutus vahvan ja vapaan länsimaisen 

naisihanteen puitteissa. Toisaalta afrikkalaiset naiset rakensivat myös erontekoa 

länsimaiseen naisihanteeseen voimallisesti, korostaen näin omaa afrikkalaista naisen 

identiteettiä. Näin ollen länsimaisen feminismin interventiot kolmannen maailman tasa- 

arvoa koskeviin kysymyksiin eivät välttämättä tuota ennakoitua lopputulosta, vaan 

tulkinnat voivat saada hyvinkin läntisestä näkökulmasta katsottuna arvaamattomia 

lopputulemia. Tämä on syytä ottaa huomioon silloin, kun läntiset hyvinvointivaltiot tai 

muut varakkaat toimijat kohdistavat voimavaroja ja toimenpiteitä naisten aseman 

parantamiseksi. Tällöin on erityisesti syytä kiinnittää huomiota siihen, ettei naisia 

käsitteellistetä vain toisina ja uhreina, vaan heitä pyritään ymmärtämään omista 

kulttuurillisista lähtökohdistaan suhteessa länsimaisiin ihanteisiin. Toisaalta, hieman 

käytännöllisemmällä tasolla, on syytä muistaa, että kolmannen maailman maihin 
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kohdistetut resurssit eivät välttämättä ohjaudu niille tarkoitettuihin osoitteisiin; 

esimerkiksi Kamerunin poliittinen koneisto ei yksistään voi toimia naisten tasa-arvon 

mahdollistajana, vaan todellinen muutos nousee arkisista käytännöistä ja ihmisten 

kohtaamisista. Juuri tästä näkökulmasta paikallisista lähtökohdista toteutettu 

ruohonjuuritason järjestötyön ei vain puolusta paikkaansa, vaan on ehkäpä juuri 

kaikkein merkityksellisin tekijä tasa-arvon tiellä. 

 
 
 

7.2 Tutkimuksesta yleisesti 
 
 

Olen tutkimukseni varrella esittänyt erilaisia tutkimustani motivoivia kysymyksiä ja 

pohdintoja. Näissä kysymyksissä ja pohdinnoissa olin kiinnostunut mm. globaalin ja 

lokaalin teemoista, länsimaisten tasa-arvodiskurssien näkymisestä aineistossani ja 

länsimaisen feminismin määrittelyistä ja kohtaamisista afrikkalaisten/kamerunilaisten 

tasa-arvokäsitysten kanssa sekä naisten aseman määrittelystä ja tasa-arvoon pyrkimisen 

keinoista ja edellytyksistä yleisesti kolmannen maailman naisten keskuudessa. 

 
 

Pyrin tutkimuksessani ottamaan myös refleksiivisen kannan. Olin kiinnostunut 

sellaisista kysymyksistä kuin, voinko tutkia ”toisessa” kulttuurissa kerättyä aineistoa ja 

miten voin sitä tutkia. Nämä ajatukset heräsivät minussa erityisesti kun tutustuin 

postkoloniaalin feminismin kirjoittajien esittämään kritiikkiin, joka koski länsimaisten 

tutkijoiden tutkimuksia kolmannen maailman naisista. Postkoloniaalin feminismin sekä 

feministisen tutkimuksen käsitteistö muodostivatkin lopulta tutkimuksessani tärkeän 

kriittisen orientaation, jonka nostin myös tutkimukseni otsikkoon ”kriittis-feministiseksi 

viitekehykseksi”, ja jota nimitin myös tutkimukseni taustapremissiksi. Tämä 

refleksiivisyyden tehtävä ei ollut kuitenkaan helppo. Jouduin useiden vaikeiden 

kysymysten äärelle, kun yritin muodostaa tutkimusasetelmani siten, etten tulisi itse 

asiassa toistaneeksi ”vanhaa” tapaa tutkia kolmannen maailman naisia. Itse asiassa jo se, 

että asemoin kamerunilaiset asiantuntijat kolmannen maailman naisiksi ja rakensin 

tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen tämän pohjalta – vaikkakin tarkoituksena 

purkaa tätä asetelmaa – voidaan jo sinänsä kyseenalaistaa. Olisiko lopulta ollut 

enemmän Mohantyn transnationaalin feminismin mallin mukaista, jos olisin 

problematisoinnin sijaan suhtautunut kamerunilaisiin asiantuntijoihin tyystin toisin, ja 

korostanut ennemminkin asiantuntijoiden ja itseni välisiä samanlaisuuksia kuin 
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positioinut heitä kolmannen maailman naisten (ja miesten) kategoriaan toisiksi? Ketkä 

itse asiassa ovat nämä tutkimukseni kolmannen maailman naiset, asiantuntijat vai ”ne 

maalaisnaiset”, joiden auttamiseen ja oikeuksien ajamiseen kamerunilaisten 

asiantuntijoiden toimet kohdistuvat? Postkoloniaalien feministien kirjoituksissa on 

kriittisyydessään ja problematisoinnissaan mielestäni välttämättömän totuuden juuri; 

niiden soveltaminen käytännön tutkimustyössä ei ole kuitenkaan yksinkertaista. 

 
 

Minulla ei ole näihin kysymyksiin antaa valmiita vastauksia, ennemminkin 

tutkimukseni tehtäväksi muodostuu liittyminen tähän kolmannen maailman ja 

länsimaisten feministien – useimmat näistä ovat kumpiakin! – muodostamaan 

keskustelujen virtaan, jonka en suo loppuvan, vaan jatkuvan yhtä elävänä ja kriittisenä 

kuin se on jo jatkunut tähän asti. Tutkimusten tehtävänä on myös kyseenalaistaa ja 

purkaa sekä herättää keskustelua, ei tarjota valmiita vastauksia, ja tämä on ollut 

erityisesti feministisen tutkimuksen tärkeä päämäärä. Siinä mielessä voin sanoa 

onnistuneeni tässä tehtävässä; tutkimukseni yksi pyrkimys olikin juuri nivoa näitä 

keskusteluja yhteen sekä myös soveltaa niiden kysymyksenasetteluja 

sosiaalipsykologiaan. 

 
 

Toinen haastava kysymys tutkimusasetelmassani, edellisiin eroja ja samuuksia 

käsitteleviin pulmiin liittyen, muodostui diskurssianalyysin ja erityisesti diskursiivisen 

psykologian soveltamisesta afrikkalaiseen aineistoon. En kuitenkaan lähtenyt 

syvällisesti selvittämään tähän keskusteluun liittyviä epistemologisia kysymyksiä, vaan 

suhtauduin menetelmävalintaani ennemminkin pragmaattisesti: aineistoni oli 

haastatteluaineisto, joiden (ihmisten puheen ja kommunikaation) tutkimiseen erityisesti 

diskursiivinen psykologia ja suomalainen diskurssianalyysi ovat erikoistuneet, ja lisäksi 

mielestäni tämä menetelmä tarjosi parhaan mahdollisen keinon haastateltavien puheen 

analysoimiseen kulttuurisensitiivisesti sekä hyödyntämään aineiston rikkautta. 

 
 

Mielestäni kuitenkin onnistuin lopulta lähentymään postkoloniaalin feminismin 

ydinajatuksia. Kriittinen näkökulma, haastattelijan puheenvuorojen ja keskustelujen 

monivivahteisuuden huomioiminen ja ristiriitaisuuksien hyödyntäminen resurssina 

auttoivat minua näkemään ”asenteiden” ja ”mielipiteiden” yli. Tällainen näkökulma on 

samaan aikaan eroihin ja samankaltaisuuksiin kiinnittyvää mutta myös ymmärtävää 
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7.3 Tutkimuksen validiteetti 
 
 

Tutkimukseni validiteettia vähentää käännetty aineisto. Diskurssianalyyttisessa 

tutkimuksessa aineistolla on suuri rooli, ja erityisesti kommunikaatiota ja 

vuorovaikutusta painottavassa diskursiivisessa psykologiassa puheen kuunteleminen 

olisi ensiarvoisen tärkeää analyyttista työtä. 

 
 

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen validiteetti rakentuu aineistosta osoitettuihin 

perusteluihin. Esimerkiksi tulkintarepertuaarit ovat yleistettäviä siten, että niitä 

käytetään aina tietyssä kontekstissa, ts. niillä tehdään samoja asioita. Tästä voidaan 

päätellä laajempia yhteiskunnallisia seurauksia, joita niillä on, ts. mihin niitä käytetään. 

Diskursiiviset löydöksien voidaan nähdä valaisevan retorisin strategioin esitettyjä 

yleistettäviä toimintoja. Tämä tapahtuu siten, että tutkija pystyy osoittamaan, kuinka 

esimerkiksi tietty retorinen keino saa aikaan aina tietyn vaikutuksen. (Goodman, 2008.) 

 
 

Tutkimuksen validiteettia on vaikea punnita valitun metodin, diskurssianalyysin, osalta. 

Halusin tutkimuksessani sovittaa sosiaalipsykologista diskurssianalyysia valittuun 

tutkimuskohteeseen, koska myös sillä on kriittinen potentiaali, kuten monet tutkijat ovat 

painottaneet. Lähestyin aineistoa valitusta näkökulmasta ja tiettyihin asioihin keskittyen 

(sen sijaan että olisin pyrkinyt ”objektiivisuuteen”). Retoristen keinojen paikantaminen 

ja muiden diskurssianalyyttisten käsitevälineiden soveltaminen aineistoon saivat 

aineiston ”puhumaan” minulle. Löysin lopulta tulkintarepertuaareja, jotka mielestäni 

kuvaavat sitä, mistä kamerunilaisten asiantuntijoiden puhetavoissa on kyse. Mielestäni 

tulkintarepertuaari, subjektipositio, funktio ja retoriset keinot osoittautuivat toimiviksi 

analyyttisiksi välineiksi. 

 
 
 

7.4 Lopuksi 
 
 

Journal of Multicultural Discourses -julkaisun päätoimittaja Shi-xu (2009) kirjoittaa, 

että kielen ja kommunikaation tutkijoiden tulisi keskittyä tutkimaan ”uusia, 

käytännöllisiä ja pakottavia asioita ja huolenaiheita, jotka koskettavat erityisesti 

kansainvälisesti tai globaalisti marginalisoituja tai huono-osaisia yhteisöjä ja 

yhteiskuntia – heidän omasta näkökulmastaan”.  Yksi näistä huolenaiheista on epätasa- 
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arvo, ja jälleen sukupuolten välinen epätasa-arvo (Shi-xu, 2009). Tämä lausunto osoittaa 

sen, että yhteiskunnallinen kielenkäytön tutkimus ja sen kehittäminen ovat tärkeällä 

sijalla naisten aseman parantamisessa. 

 

 
Lopuksi voi vielä kysyä, mitä annettavaa sosiaalipsykologialla voi olla naiset ja kehitys 

 

-tutkimukselle? Entä voisiko kysymyksen asettaa myös toisin päin: mitä annettavaa 

feministisellä teoretisoinnilla naisten globaalista asemasta ja tasa-arvosta on 

sosiaalipsykologialle? Tutkimuksessani sosiaalipsykologian rooli on ollut metodinen. 

Sosiaalipsykologian teoretisoinnissa keskeisen kysymyksen muodostaa ihmisen ja 

yhteiskunnan välisen suhteen tutkiminen: miten lähestyä tuota jakoa, mikä on 

yhteiskunta? Katson että sosiaalipsykologia tarvitsee enemmän näkökulmia ja välineitä 

tutkia sitä vuorovaikutusta, joka tapahtuu lokaalista globaaliin ja globaalista lokaaliin. 

”Kulttuurien” rajat ovat yhä vaikeammin tunnistettavissa, ja useimmiten 

sosiaalipsykologian teorioissa tausta-ajatuksena on edelleen kuva valkoisen 

keskiluokkaisen ihmisen todellisuudesta. 
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Liite 1. Järjestöjen esittelyt 
 
 

ACAFEJ 
 

 
 

Vuonna 1989 perustettu ACAFEJ (Association Camerounaise des Femmes juristes/The 

Cameroon Association of Female Jurists) on naisjuristien yhdistys. ACAFEJ:n jäseniksi 

voivat liittyä sekä miehet että naiset. ACAFEJ pyrkii taistelemaan kaikkia naisten ja 

lasten syrjimisen muotoja vastaan sekä edesauttamaan naisjuristien keskinäisen tiedon 

ja kokemusten vaihtoa ja luomaan solidaarisuutta muiden naisjärjestöjen ja -juristien 

kanssa. ACAFEJ:n toimintaan kuuluu kansallista lakia, lainsäädäntöä ja sääntelyitä 

koskevan tiedon kerääminen ja välittäminen, tutkimuksen toteuttaminen ja edistäminen, 

työpajojen, seminaarien ja konferenssien organisoiminen ja niihin osallistuminen, 

yhteistyö valtiollisten ja ei-valtiollisten organisaatioiden kanssa sekä tiedon jakaminen 

suurelle yleisölle heidän oikeuksistaan, erityisesti naisille ja lapsille. 

 
 

ACAFEJ, Wiser Earth, 2010, http://www.web-africa.org/acafej/index.htm (Haettu 
 

8.10.2010). 
 

 
 

ADHAME 
 

 
 

ADHAME (The Association for the Harmonious Development of Mother and Child) on 

kymmenen naisen toimesta Doualassa vuonna 1992 perustettu järjestö, joka keskittyy 

erityisesti maaseudun naisten ja lasten terveydenhuoltoon. ADHAME:n kiinnostuksen 

kohteita ovat myös perhesuunnittelu, perinteiset parannusmenetelmät, lasten ravitsemus 

sekä naisten taloudellisen toimeentulon vahvistaminen. (Kassea, 2006, 208). 

 
 

ALVF 
 

 
 

ALVF (Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes/Association for 

the Struggle Against Women) on seitsemän kamerunilaisen feministin aloitteesta 

vuonna 1991 perustettu poliittisesti puolueeton ja voittoa tavoittelematon järjestö. 

ALVF:n tavoitteena on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan eliminoiminen sekä 

julkisella että yksityisellä alueella. Tämän lisäksi järjestö tukee väkivallan uhreiksi 

joutuneita naisia, edistää naisten ja tyttöjen seksuaalisia ja ehkäisyyn liittyviä oikeuksia 

http://www.web-africa.org/acafej/index.htm
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sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. ALVF:n päätoiminnan 

muodostavat Centers Vie de Femmes -keskukset, jotka tarjoavat tukea ja tietoa 

väkivallasta tai väkivallan uhasta kärsiville naisille ja tytöille. ALVF tekee myös 

yhteistyötä muiden ei-valtiollisten järjestöjen kanssa. Yksi järjestön perustajista toimii 

myös ACAFEJ:ssa. 

 
 

ALVF, http://www.alvf.org/activities/alvf08leafleten.pdf (8.10.2010) 
 
 
 
 

Gender Lenses 
 

 
 

Gender Lenses on vuonna 1997 Yaoundéssa perustettu kansalaisjärjestö. Sen tavoitteita 

ovat mm. naisten taitojen ja resurssien näkyvyyden edistäminen. Järjestö on toiminut 

yhteistyössä kamerunilaisten ministeriöiden ja organisaatioiden (Maailmanpankki, 

UNDP, ILO, GTZ jne.) kanssa ja pyrkinyt edistämään sukupuolisensitiivisyyttä 

projektiensa ja kampanjoidensa avulla. (Kassea 2006, 209.) 

http://www.alvf.org/activities/alvf08leafleten.pdf
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Liite 2. Primaaristen aiheiden temaattiset yhteydet 

 
 
 
 
 

 

Kuva 1. A-I: Järjestön toiminta tasa-arvon edistämisessä. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. A-II: Naisten ongelmat Kamerunissa. 
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Kuva 3. A-III: Feminismi ja feminismit (eurooppalainen vs. afrikkalainen). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Kuva 4. A-IV: Kamerunilaisten naisten ja eurooppalaisten naisten erot. 
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Kuva 5. A-V: Naisten ja miesten väliset suhteet ja naisten asema Kamerunissa. 

 

 
 

 


