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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee kansalaisyhteiskuntaan kuuluvien toimijoiden kehityssuhteita. Kehitysyhteistyössä kumppanuus on suosittu
tavoite, mutta käsitykset sen toteutumisesta ja määrittämisestä eroavat Pohjoisen ja Etelän toimijoiden keskuudessa, koska ristiriidassa keskenään
ovat kumppanien väitetty tasa-arvo sekä rahoittaja-vastaanottaja -suhde. Aiemmat tutkimukset ovat kritisoineet kumppanuutta ankarasti juuri
siksi, että sen on havaittu vahvistavan Etelän riippuvuutta Pohjoisesta sekä vaarantavan Etelän mahdollisuudet omaehtoiseen kehitykseen. Tämän
tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisin puhetavoin Pohjoisen ja Etelän toimijat määrittävät keskinäisiä suhteitaan, ja käsittävätkö ne
kumppanuuden osaksi kanssakäyntiään. Tarkasteltavina toimijoina ovat kaksi argentiinalaista kansalaisjärjestöä sekä näiden ulkomaiset,
ei-valtiolliset yhteistyötahot.
Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen. Aineistona on kuuden argentiinalaisen järjestötyöntekijän haastattelu sekä kuuden näitä
kansalaisjärjestöjä tukevan pohjoisamerikkalaisen organisaation internetsivuillaan julkaisema rahoituspolitiikka. Teoreettisena lähtökohtana on
ajatus todellisuuden sosiaalisesti konstruoidusta luonteesta, jossa etenkin kielellä on tärkeä rooli. Keskeinen teoreettinen viitekehys on
analyyttinen diskurssianalyysi, jonka avulla aineistolähtöisesti tarkastellaan valittujen toimijoiden kehityssuhteita koskevia puhetapoja.
Analyysin tuloksista ilmenee aiemman tutkimus- ja teoriatiedon vahva kietoutuminen kumppanuuteen. Löydetyissä diskursseissa korostuvat
kehityssuhteiden ongelmattomuus ja molemminpuoliset hyödyt. Etelässä kansainväliset kehityssuhteet konstruoidaan riippumattomuudeksi
paikallisista valtiollisista toimijoista sekä mahdollisuudeksi toteuttaa omaehtoista kehitystä. Pohjoisessa suhteet määritetään yhteisten arvojen
toteuttamiseksi käytäntöön. Kumppanuusdiskurssi sen sijaan näyttäytyy heikkona molempien osapuolten puheessa.
Tärkeimmät lähteet:
Brinkerhoff, J. M. (2002). Partnership for International Development, Rhetoric or Results? Fowler, A. (2000). Partnerships, Negotiating
Relationships, a Resource for Non-Governmental Development Organisatons.
Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (1993). Diskursiivinen maailma, teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Jokinen, A.,
Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) Diskurssianalyysin aakkoset.
Suoninen, E. (1993). Kielen käytön vaihtelevuuden analysoiminen. Teoksessa Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) Diskurssianalyysin
aakkoset.
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