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Tämän pro gradu -tutkielman tematiikkana ovat kehityskansalaisjärjestöt, jotka keskittyvät kehitys- ja 
humanitaarisiin kysymyksiin. Kehityskansalaisjärjestöjen tarkastelussa ei saa unohtaa järjestöjen roolia 
kehityksessä ja kehitysavussa, jotka saivat merkittävää jalansijaa kansainvälisessä politiikassa toisen maa-
ilmansodan jälkeen. Kansalaisjärjestöjen toimijuutta kehityksessä 1970-luvulta 1990-luvulle asti muovasi 
järjestöjen tarjoama vaihtoehtoinen kehitysparadigma, joka tarjosi pienenmittakaavan vaihtoehtoista 
kehitystä valtioiden kehitysparadigmalle. 1980-luvun lähtien, kun kansalaisjärjestöt alkoivat toimia kehi-
tyksessä yleisemmällä tasolla, järjestöjen toimijuudesta syntyi voimakasta keskustelua. Kiinnostuttiin 
kansalaisjärjestöjen vaikutuksesta, vastuuvelvollisuudesta, tehokkuudesta ja legitiimiydestä. Myös poh-
joisen ja etelän kansalaisjärjestöjen toimijuudet saivat osansa kritiikistä.  

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymyksenä on, miten pohjoisen kansalaisjärjestöt yllä-
pitävät pohjois-etelä-jakoa. Lähtökohtana on tarkastella, mitä pohjoisen kansalaisjärjestöjen piirissä tulevat 
toimijuudet mahdollistavat kategorisoinnin kohteena oleville etelän kansalaisjärjestöille ja ne taas sulke-
vat pois. Ajatuksena on, että traditionaalinen asennoituminen kehitysdiskurssiin eli kehitys on jotakin 
jota tuodaan pohjoisesta etelään. Tutkielmassa on kriittinen suhtautuminen mielikuvaan, että kansalais-
järjestöt ovat (edelleen) hyvän kehityksen ruumiillistumia. Hyvänä kehityksenä pidetään vaihtoehtoista 
kehitystä. On katsottu, että vaihtoehtoinen kehitys on kuitenkin korvattu neoliberaalilla lähestymistaval-
la.  

Tutkimuksen kohteeksi on valittu pohjoisen, kansainvälinen kansalaisjärjestö Oxfam In-
ternational, joka on 14 järjestön verkosto. Järjestön sihteeristö sijaitsee Oxfordissa. Aina vuoteen 2008 
asti Oxfamin tytärjärjestöt sijaitsivat pelkästään pohjoisesta, jolloin toimintaa otettiin mukaan myös 
Oxfam Mexico ja India. Taustalla oli halu parantaa tehokkuutta ja kasvattaa etelän äänen kuulumista 
Oxfam Internationalissa. Oxfamin rakentamaa toimijuutta tarkastellaan kehityspolitiikan ja käytännön 
tasolla. Toimintaa ohjaavat tekstit, joita ovat muun muassa periaatejulistukset, strategiset suunnitelmat 
ja toimintakertomukset, ovat kansalaisjärjestöjen kehityspolitiikkaa. Käytäntönä puolestaan ovat kansa-
laisjärjestöjen kehitysohjelmat ja -projektit kehitysyhteistyömaissa. Kohteena etelästä on Intia.  

Kriittisen diskurssianalyytikon Norman Faircloughin diskurssin kolmen ulottuvuutta, dis-
kursiivinen ja sosiaalinen käytäntö ja teksti, on tämän pro gradu -tutkielman menetelmällisenä orientaa-
tiona. Lähtökohtana on diskursiivisten käytäntöjen toimimisena linkkinä sosiaalisten käytäntöjen ja teks-
tin välillä. Michel Foucault’n arkeologinen menetelmä täydentää Faircloughin käytännön määritelmää.   

Tärkein tutkimustulos on, että Oxfam luo sekä itselleen että kumppaneilleen kolmenlaista 
toimijuutta. Oxfam International viittaa kumppaneilla etelän kansalaisjärjestöihin. Oxfamin toimijuus 
rakentuu lahjoittajan, kumppanuuden ja kilpailijan toimijuusta ja etelän kansalaisjärjestöjen avun vas-
taanottajan, kumppanuuden ja kilpailijan toimijuudesta. Oxfamilla ja sen etelän kumppaneilla ei ole 
helppoa yhdistää erityyppisiä toimijuuksia, mikä aiheuttaa ongelmia muun muassa vastuuvelvollisuuden 
täyttämisessä eri asianomistajille.    

Pohjoisen kansalaisjärjestöjen päämääränä on luoda sen etelän kumppaneista itsensä kal-
taisia toimijoita, jolloin ei puhuta pohjoisen kansalaisjärjestöjen pyrkimyksestä ylläpitää pohjois-etelä-
jakoa vaan tavoitteesta luoda kumppaneista pohjoisen kansalaisjärjestöjä. Pohjoisen standardeja kehitys-
yhteistyölle pidetään jo etelän kansalaisjärjestöjen piirissä samana kuin kansainvälisinä standardeina.  
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tionalismi 
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1. JOHDANTO: Kansalaisjärjestöt toimijoina kehitysteollisuudessa  
Ulkomaan apu sai vähän huomiota ennen 1950-lukua, josta se on laajentunut pienistä mittakaavoista 

laajaksi ja monimutkaiseksi hankkeeksi. Ulkomaan avun vaikutuksia voi havaita kaikkialla maailmassa. 

Jokainen maa on joko avun antaja tai avun vastaanottaja ja pieni mutta kasvava joukko sekä avun antajia 

että vastaanottajia. Ulkomaan apu on vakiintunut vallitsevaan kansainvälisiin suhteisiin avainosana. Ul-

komaan apu ei ole vain monimutkainen hanke, vaan rakentuu kolmesta laajasta ”apumaailmasta”1. 

Apumaailmat ovat virallinen kehitysapumaailma, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskuntaorganisaa-

tioiden tarjoama kehitysapumaailma ja virallisten lahjoittajien, YK-toimijoiden, Punaisen ristin organi-

saation ja kansalaisjärjestöjen tarjoama humanitaarinen ja hätäapumaailma. Nämä kolme kehitysmaail-

maa ovat lisääntymässä määrin linkittyneet. Vallitsevan avun roolin ja vaikutuksen arvioiminen vaatii 

kaikkien kolmen apumaailman huomioimista. (Riddell 2008, 1; 8–9.) 

 Laajemmillaan ulkomaan apu -käsite tarkoittaa kaikkia resursseja kuten fyysisiä tavaroita, 

ammattiosaamista ja teknistä tietotaitoa, taloudellisia avustuksia tai lainoja, joita lahjoittaja siirtää vas-

taanottajalle. Suppeammat ja rajatummat määritelmät ulkomaan avusta ovat tavallisempia, jolloin mää-

rittelijällä on ollut kiinnostusta erityisen tyyppiseen ja muotoiseen ulkomaan apuun. Yleensä rajatum-

masta ulkomaan avusta puhutaan kehitysapuna tai kehitysavustuksena (engl. development assistance). 

Kehitysapu voidaan määritellä laajimmin suhteessa vastaanottajaan tai suhteessa lahjoittajaan. Edellises-

sä tarkastellaan ”loppukäyttöä” ja jälkimmäisessä annettavan avun tarkoitusta. Riddellin mukaan kehi-

tysapua antavat ei-valtiolliset kehitys- ja humanitaariset virastot eivät ole yhteisesti määritelleet, mitä 

avulla tarkoitetaan, mikä on sen tarkoitus, miksi sitä myönnetään tai ketkä voivat kehitysapua saada. 

Edes suurimmat kansainväliset kansalaisjärjestöt eivät ole määritelleet apua. Yhteisesti määritellyn kan-

salaisjärjestöjen kehitysavun termin puuttumisesta voi syntyä ongelmia, koska kansalaisjärjestöjen merki-

tys kehityskysymyksissä on kasvanut ja edelleen kasvaa. Toisaalta osa kansalaisjärjestöjen kehitysavusta 

ei ole apua taloudelliseen yhteistyöhön ja kehitykseen keskittyvän OECD:n kehitysyhteistyökomitean 

(engl. Development Assistence Committee (DAC)) mittarilla2. (Riddell 2008, 17–18; 20.) 

Ennen kuin siirryn eteenpäin, haluan todeta Koposen ja Seppäsen sanoin, että käyttämällä 

eri termejä vaikuttumina ovat enemmän mielikuvat kuin todellisuus. Yleensä sorrutaan kaunistelevaan 

kielenkäyttöön ja unohdetaan kyseenalaistaa itsestään selvinä pidettyjä käsitteitä. Ulkomaan avun ohella 

myös kehitysyhteistyöstä tai -avusta on tullut pysyvä osa kansainvälistä vuorovaikutusta. Kehitysapu-

käsitettä pidetään vanhanaikaisena, koska apu viittaa hierarkkiseen suhteeseen avun antajan ja avun vas-

taanottajan välillä. Valtasuhteen on mahdollista kulkea molempiin suuntiin. Myös termejä kehitysavun 

antaja ja avun vastaanottaja pyritään välttämään, koska niiden synnyttävä mielikuva on ennen kaikkea 

                                                 
 
1 Riddell (2008) viittaa termillä ”apumaailma”, keinotekoiseen kehitysavun toimijaryhmiin ja -muotoon. Riddell 
on ainoita, joka käyttää termiä ”apumaailma”. Mielestäni termin avulla on mahdollista kuvata kolmea laajaa toimi-
jaryhmää kehitysteollisuudessa.         
2 Mittari on hyvin yleisesti käytetty väline, jonka avulla listataan maita muun muassa kehitysmaihin. 
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hierarkkinen. Termi ”kumppani” on syrjäyttänyt termit antaja ja vastaanottaja. Kehitysyhteistyö ja 

kumppanuus viittaavat tasa-arvoisempaan suhteeseen, vaikka ne ovat edelleen enemmän päämäärä kuin 

todellisuus. Yhteistyö nähdään normatiivisena ja toimintaa ideaalisti ohjaavaksi käsitteeksi, kun apua 

pidetään analyyttisena ja vallitsevaa tilannetta kuvaavana käsitteenä. (Koponen - Seppänen 2007, 335–

336) 

 Koposta ja Seppästä (2007, 336–337) seuraten olen päätynyt kompromissiin. Hyödynnän 

käsitettä kehitysyhteistyö kuvaamaan todellisuuden tilannetta, koska se on ilmauksena diplomaattinen ja 

”poliittisesti korrekti”. Voihan toimintaan liittyä yhteistyötä. Käytän kehitysyhteistyön ja kehitysavun 

käsitteitä osittain synonyymeinä, jolloin näen kehitysyhteistyön pohjimmiltaan apusuhteena ja epäsym-

metrisenä valtasuhteena. Tiedostan, että valinnallani, eli käyttämällä kehitysavun käsitettä, ylläpidän ja 

uusinnan epäsymmetristä valtasuhdetta. Ainoastaan kehitysyhteistyön käsitteen käyttäminen jää pelkäksi 

retoriikaksi, koska termit eivät määräydy valtasuhteista. Toisaalta apusuhde voidaan nähdä kaksisuuntai-

sena, koska myös vastaanottajalla on vaikutusvaltaa tai jopa valtaa.  

Kehitysteollisuus puolestaan alkoi todenteolla muotoutua 1960- ja 1970-luvuilla. (Eade 

2004, 9.) Termillä kehitysteollisuus haluan kuvata kaikkia niitä toimijoita muun muassa valtioita, viralli-

sia/valtiollisia lahjoittajajärjestöjä, kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, muita kansalaisyhteiskun-

nan toimijoita ja yrityksiä, jotka osallistuvat tai joiden katsotaan osallistuvan ”kehitykseen” joko kehitys-

yhteistyön tai -avun kautta. Haluan käyttää käsitettä kehitysteollisuus osana kriittistä näkökulmaani kan-

salaisjärjestöjen tuottamaan kehitysdiskurssiin. Pearce (2004, 15–16) kuitenkin toteaa, että samaa kieltä 

ja samoja konsepteja käyttävät kaikki toimijat aina Maailmanpankista pienempiin kansalaisjärjestöihin 

etelässä. Haluttomuus selventää käsitteiden avainmerkityksiä kuvastaa kollektiivista sopimusta myytistä, 

joka on olemassa kehityksestä konsensuksena. Todellisuudessa konsensusta on hyvin vähän. 

Riddellin (2008) mainitseman kansalaisjärjestöjen kehitysapumaailma alkoi muuttua 1980-

luvulla, kun kansalaisjärjestöistä tuli aktiivisia toimijoita kehitysavun antajina yleisesti. Kansalaisjärjestöt 

toteuttavat enemmän kehitysprojekteja ja -ohjelmia, kuin viralliset kehitysaputoimijat toteuttavat suo-

raan. Kansalaisjärjestöjen apumäärärahat kehitysyhteistyössä, humanitaarisissa ja hätäapuprojekteissa ja -

ohjelmissa ovat kasvaneet nopeasti. Järjestöjen antama kehitysapu muodostaakin 2000-luvun loppupuo-

lella merkittävän osan koko kehitysavusta. Vuoteen 2004 mennessä kansalaisjärjestöjen saama kehitys-

apu on melkein 24 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joka vastaa yli 30 prosenttia virallisesta kehitysavusta 

(ODA). Kolme merkittävämpää kansalaisjärjestöjä rahoittavaa tahoa ovat yksityiset lahjoittajat, valti-

ot/hallitukset, joita ovat sekä rikkaiden että lisääntyvässä määrin myös köyhien maiden hallitukset ja 

yksityiset säätiöt. (Riddell 2008, 259–260.)                            

Kansalaisjärjestöjen kehitysapumaailman merkittävinä toimijoina ovat kehityskansalaisjär-

jestöt. Kun puhutaan kehityskansalaisjärjestöistä, täytyy muistaa kehityksen pitkä historia. Kehityksen 

historian yksi kiistellyimmistä kysymyksistä on Koposen mukaan ”pohjoisen” ja ”etelän” välinen histo-

riallinen vuorovaikutussuhde ja sen seuraukset. Vuorovaikutussuhde ei ole tasavertainen, koska pohjoi-
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sen maat ovat puuttuneet etelän kehitykseen ja hallinneet sitä suorasti ja epäsuorasti, sotilaallisesti, po-

liittisesti ja kulttuurisesti. Ylivalta on edelleen olemassa 2000-luvulla, vaikka sen muodot ja valtioiden 

väliset suhteet ovat muuttuneet ja muuttuvat. Edelleenkin vallitseva kehitysmalli on lähtöisin pohjoises-

ta. (Koponen 2007, 91.) 

Erityisesti (pohjoisen) kansalaisjärjestöt nähdään hyvän kehityksen ruumiillistumina. Ke-

hitykseen on kaksi lähtökohtaa. Ensimmäisen lähtökohdassa kehitys tai kapitalistinen kehitys nähdään 

epätasaisena maantieteellisenä, ristiriitaisena historiallisena prosessina. Toinen pohjautuu ajatukseen, 

että kehityskansalaisjärjestöt tarjoavat vaihtoehtoista kehitystä toisen maailmasodan jälkeen alkaneelle 

interventioprojektille kolmannessa maailmassa. Projekti syntyi dekolonisaation ja kylmän sodan kon-

tekstissa. Kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoinen kehitys tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja organisoida taloudel-

lisia, poliittisia ja sosiaalisia suhteita yhteiskunnassa. Puhutaan myös kehityksen politiikasta ja käytännös-

tä, joista edellinen viittaa kapitalistiseen kehitykseen ja jälkimmäinen kehitysprojekteihin ja -ohjelmiin. 

Kansalaisjärjestöjen tarjoamat kehitysvaihtoehdot on liitetty etenkin jälkimmäiseen eli kehityksen käy-

täntöön. Raja kehityksen kahden lähtökohdan välille ei ole liian jyrkkä. (Bebbington et al. 2008, 5; Hart 

2001, 650; Tvedt 2002, 369.)  

Mosse (2004, 639–640) huomauttaa, että muun muassa periaatejulistusten ja strategisten 

suunnitelmien pyrkimyksenä on yhtenäisyys kehityspolitiikkaan globaalilla tasolla. Samaan aikaan strate-

giat, mallit ja suunnitelmat ilmaisevat politiikkaa projektitasolla. Huolimatta, että suuri määrä energiaa 

käytetään kehittämään oikeita poliittisia malleja, aikaa käytetään vähän tarkastelemaan poliittisten malli-

en käytäntöjä ja tapahtumia. Mallien odotetaan synnyttävän ja legitimoivan käytäntöjä ja tapahtumia 

tietyssä kontekstissa. Parhaimmillaan nimittäin politiikka ja käytäntö ymmärretään tarkoituksettomana 

kuiluna teorian ja käytännön välillä. Mosse täten näkee: kehityspolitiikan, joka voidaan nähdä myös ka-

pitalistisena kehityksenä, erottumattomana osana kansalaisjärjestöjen toimintaa kehitysteollisuudessa.  

Kansalaisjärjestöjä käsittelevässä kirjallisuudessa kriittisiä ääniä kansalaisjärjestöjä kohtaan 

alkoi ilmetä 1990-luvulla, jolloin kiinnostuttiin kansalaisjärjestöjen vaikutuksesta, hallinnasta, tehokkuu-

desta, vastuuvelvollisuudesta ja legitimiteetistä. Alettiin kyseenalaistaa kansalaisjärjestöjen tarjoamaa 

vaihtoehtoista kehitystä. Kansalaisjärjestöt ovat vastanneet kritiikkiin strategisilla suunnitelmilla, uusilla 

periaatejulistuksilla ja rakenneuudistuksilla. Myös pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen roolit ovat saa-

neet osansa kritiikistä. Yli kymmenen vuotta sitten Edwards kysyikin, minkälainen tulevaisuus on ole-

massa itseään kansainvälisiksi kansalaisjärjestöiksi kutsuvilla pohjoisen kansalaisjärjestöillä. Järjestöt 

puhuvat toistuvasti kumppanuudesta, mutta harvoin toteuttavat sitä, kun järjestöt toimivat yhteistyössä 

toisella puolella maapalloa sijaitsevien kansalaisjärjestöjen kanssa. Toisaalta niiden ei-valtiollinen status 

sopii huonosti siihen, että järjestöt saavat suuret määrät virallista apua. Edelleen tunnetuimmat, kan-

sainväliset kansalaisjärjestöt toimivat lähes poikkeuksetta pohjoisessa ja toteuttavat etelän ”kumppanei-

den” kanssa kehitysohjelmiaan ja -projektejaan. Toimijoiden ponnistelujen tavoitteena on löytää toimin-
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takykyisen linjan tulevaisuuteen. Onko siis todellista muutosta tapahtunut? Minkälainen tilanne on 

vuonna 2010? (Bebbington et al. 2008, 9–10; Edwards 1999, 25.) 

 

1.1. Tutkimusongelma  
Opintojeni alusta lähtien minua ovat kiinnostaneet maailmaa jakavat kategorisoinnit ja niiden järkevyys. 

Jo kandidaatin tutkielmassani tutkin kolmas maailma -käsitteen mielekkyyttä. Vaikka toinen maailma 

hävisi kylmän sodan loppumisen seurauksena, ensimmäisen ja kolmannen maailman jäivät edelleen aka-

teemiseen ja poliittiseen kielenkäyttöön. Lisäksi olen ollut kiinnostunut kategorisointiin vahvasti liittä-

västä kehitys- ja kehitysapukeskustelusta. Maailmaa jakavat kategoriat muun muassa ensimmäinen ja 

kolmas maailma, pohjoinen ja etelä, kehittyneet ja kehitysmaat eivät ole maantieteellisiä käsitteitä. Käsit-

teitä on käytetty ja tullaan käyttämään politiikan osana ja politiikan tekemiseen. Edes kansainvälisen 

politiikan piirissä niiden käyttöä ei ole mahdollista nähdä arvovapaana. Mielenkiintoni erityisesti poh-

jois-etelä-jakoa kohtaan heräsi, kun lähes poikkeuksetta kansalaisjärjestöjä ja kehitystä koskevassa kirjal-

lisuudessa puhutaan pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöistä tai kansalaisjärjestöissä pohjoisessa ja eteläs-

sä. Miksi juuri pohjoinen ja etelä ovat vakiintuneet käytettäviksi käsitteiksi? Miksei esimerkiksi ensim-

mäisen ja kolmannen maailman kansalaisjärjestöt? Miksi edes poliittisesti latautuneet kategoriat yhdiste-

tään kansalaisjärjestöihin näin vahvasti? Itselläni heräsi kysymys, pitävätkö myös kansalaisjärjestöt omal-

la diskurssillaan yllä kategorioita ja siihen yhdistettävää toimijuutta. 

Olen muotoillut yksinkertaisen tutkimuskysymyksen: miten pohjoisen kansalaisjärjestöt ylläpi-

tävät pohjois-etelä-jakoa. Toisin sanoen millaista toimijuutta nämä pohjoisen kansalaisjärjestöjen piirissä 

tulevat luokittelutavat mahdollistavat kategorisoinnin kohteena oleville etelän kansalaisjärjestöille ja mitä 

ne taas sulkevat pois. Lähtökohtanani on, että traditionaalinen asennoituminen kehitysdiskurssissa on, 

että kehitys on jotakin jota tuodaan pohjoisesta etelään. Suhtautumisen voi katsoa kiteytyvän Rudyard 

Kiplingin ajatukseen ”valkoisen miehen taakasta”. Erityisesti pohjoisen kansalaisjärjestöjä pidetään hy-

vän kehityksen toimijoina. Haluan tutkimuksessani siirtää ”hyvä” kansalaisjärjestö -perspektiiviä tapaan, 

jolla pohjoisen kansalaisjärjestöt kategorisoivat pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen toimijuutta.  

 Työni teoreettisena viitekehyksenä on transnationalismi. Keskityn transnationaalisiin toi-

mijoihin erityisesti (kehitys)kansalaisjärjestöjen ja pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen toimijuuteen. 

Avainkäsitteitä ovat kehitys ja kehitysapu ja pohjois-etelä-jako. Norman Faircloughin tekstiorientoitu-

neen diskurssianalyysin kolme ulottuvuutta on työni menetelmällinen orientaatio. Kolmen ulottuvuuden 

lähtökohtana on, että diskursiiviset käytännöt toimivat linkkinä sosiaalisten käytäntöjen ja tekstin välillä. 

Siten on mahdollista yhdistää diskurssin sosiaalinen rakenne ja kielenkäyttö. Fairclough ei ole kehittänyt 

kolmea ulottuvuuttaan tyhjästä, vaan taustalla on ollut useita vaikuttajia. Pidän merkittävämpänä Michel 

Foucault’n arkeologista menetelmää, josta Fairclough on lainannut ulottuvuutensa tärkeimmän käsit-

teen, käytännön.  

 



5 
 

1.2. Oxfam tutkimuksen kohteena  
Pohdin pitkään, minkälainen järjestö sopii tutkimusongelmani profiiliin. Vaatimuksenani on ollut, että 

kansalaisjärjestöistä muodostuva verkosto koostuu sihteeristöstä ja (kansalais)järjestöistä. Järjestön pitää 

sijaita pohjoisessa, mutta tehdä kehitysyhteistyötä etelässä. Verkoston yhteistyön pitää perustua laajaan 

kumppanuuteen useiden kansalaisjärjestöjen välillä. Verkoston jäsenet ovat itsenäisiä toimijoita, mutta 

niiden toimintaa säätelevät yhteiset säännöt. (Clark 2003a, 4.) Kyseiset vaatimukset täyttäviä järjestöjä 

löytyy satoja, ellei jopa tuhansia, mutta eräs järjestö on herättänyt mielenkiintoni alusta lähtien, Oxfam. 

Suomessa järjestö on vähemmän tunnettu, mutta kehityskansalaisjärjestöjä käsittelevässä tutkimuksessa 

lähes poikkeuksetta Oxfam on yksi tutkimuksen kohteista tai vähintään yksi esimerkeistä sivulauseessa. 

Järjestöä voi pitää yhtenä merkittävimmistä pohjoisen kansalaisjärjestöistä kehitysteollisuudessa ja kan-

salaisjärjestöjen kehitysapumaailmassa. Se on sekä hyvä että huono asia. Koska järjestöstä on kirjoitettu 

ja järjestöä on tutkittu laajalti, täytyy miettiä, voiko omalla tutkimuksellaan tarjota uutta tietoa. Toisaalta 

Oxfamin tunnettavuus ja valta tekevät siitä erinomaisen tutkimuskohteen.  

Vuonna 1942 Isossa-Britanniassa perustetun the Oxford Committee for Famine Reliefin (Ox-

fam) toiminta sai alkunsa, kun ryhmä kampanjoijia alkoi lähettää ruokapaketteja nälkäänäkeville naisille 

ja lapsille valloitettuun Kreikkaan toisen maailmansodan aikana. Toiminnalla on alkujaan ollut kristilliset 

juuret, mutta järjestön toimintaan eivät uskonnolliset tekijät enää pariin vuosikymmeneen ole vaikutta-

neet. Oxfam International perustettiin vuonna 1995, koska haluttiin parantaa koordinaatiota eri kansal-

listen Oxfamien välillä, parantaa Oxfamin nimen brändäämistä ja erityisesti vahvistaa kansallista ja kan-

sainvälistä kannatusta. Oxfam Internationalin toimintakenttään kuuluu kehitysyhteistyön lisäksi hätäapu, 

kampanjointi, vaikuttamistyö ja politiikan tutkiminen (engl. policy research). Oxfam edustaa liberaalia 

kansainvälistymisen traditiota, jolla on merkittävä asema brittiläisessä julkisessa elämässä. Oxfamille 

liberaali kansainvälistyminen tarkoittaa globaalia oikeudenmukaisuutta ja kansainvälistä kehitystä mutta 

myös vapaata kauppaa. (Berry - Gabay 2009, 347–348; Oxfam International 2009a; 2009b; Yanacopulos 

2005, 94–95.)  

Oxfam kutsuu itseään 14 järjestön3 konfederaatioksi, jonka sihteeristö sijaitsee Oxfordissa 

ja sihteeristön neljä lobbaustoimistoa Brysselissä, Genevessä, New Yorkissa ja Washingtonissa, lobbaus- 

ja kampanjatoimisto Brasiliassa ja kampanjatoimisto Italiassa. Merkittävin 14 järjestöstä on Oxfam GB, 

joka dominoi verkostoa. Muut Oxfam Internationalin tytärjärjestöt on mahdollista nähdä Oxfam GB:n 

tytärjärjestöinä, koska Oxfam GB antaa sihteeristölle suurimman osan sen rahoituksesta ja vapaaehtoi-

sista. Lisäksi Oxfam GB toimii aktiivisesti muun muassa julkaisutoiminnassa ja työstää merkittävämmän 

                                                 
 
3 Järjestöt ovat Oxfam America (Yhdysvallat), Oxfam Australia, Oxfam-in-Belgium, Oxfam Canada, Oxfam 
France - Agir ici, Oxfam Germany, Oxfam GB (Iso-Britannia), Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam (Espanja), 
Oxfam Ireland, Oxfam México, Oxfam New Zealand, Oxfam Novib (Alankomaat) ja Oxfam Québec (Kanada).  
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osan Oxfam Internationalin poliittisista dokumenteista. Järjestö määrittelee näin ollen koko verkoston 

suunnan globaalilla tasolla. (Berry - Gabay 2009, 347; Oxfam International 2009c.) 

Aina vuoteen 2008 asti Oxfamin jäsenet sijaitsivat pohjoisesta. Oxfam perusti ensimmäi-

sen etelän äänen, kuten Oxfam Novib kutsuu uusinta jäsentä, Oxfam Indian vuonna 2008. Oxfam India, 

joka on Oxfam Internationalin tarkkailijajäsen, perustivat ne Oxfamin tytärjärjestöt, jotka tekivät kehi-

tysyhteistyötä Intiassa aiemmin. Taustalla oli halu parantaa tehokkuutta ja kasvattaa etelän äänen kuu-

lumista Oxfam Internationalissa. Toisena etelän äänenä järjestössä on meksikolainen Fundación Rost-

ros y Voces. Järjestö oli aina lokakuuhun 2009 asti tarkkailijajäsen, josta lokakuussa tuli Oxfamin uusin 

jäsen. (Oxfam International 2009d; Oxfam Novib 2008, 5; 2009a.) Oxfam Indian ja Oxfam Méxicon 

ollessa järjestön ainoat etelän äänet lähtökohtani on, että Oxfam on edelleen pohjoisen kansalaisjärjestö. 

 En näe ongelmana, että tutkimukseni kohdistuu vain yhteen kansalaisjärjestöön. Oxfam 

on merkittävä toimija kehitysteollisuudessa ja Berryn ja Gabayn mukaan myös maailmanpolitiikassa. Sen 

puolesta puhuu sekä järjestön kehitysyhteistyö noin sadassa maassa että kansalaisjärjestöjä käsittelevässä 

tutkimuksessa järjestölle annettava painoarvo. Painoarvon puolesta kertoo myös järjestön budjetti, joka 

oli vuonna 2007/2008 yli 770 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Järjestön merkittävyys takaa, että Oxfa-

mia kuunnellaan ja järjestölle myönnetään merkittävä legitiimiys. Berry ja Gabay kuitenkin varoittavat 

ottamasta Oxfamin minäkuvaa itseisarvona. (Berry - Gabay 2009, 354–355; Oxfam International 2010a, 

17.)    

 

1.3. Tutkimusaineiston valinta  
Lähtökohtanani on, että Oxfam International ohjaa toiminnassaan tytärjärjestöjä ja luo kehykset koko 

verkoston toiminnalle. Tätä näkökulmaa tukee myös Oxfam International. Järjestö toteaa strategisessa 

suunnitelmassaan, että järjestö hahmottelee yhteistä työtä koko Oxfam Internationalille. Jokaisella tytär-

järjestöllä on oma strateginen suunnitelma, joka on yhdensuuntainen Oxfam Internationalin strategisen 

suunnitelman kanssa. (Oxfam International 2007a.) Tietyn rajoituksin Oxfamin tytärjärjestöt ovat itse-

näisiä toimijoita, koska niiden toimintaan vaikuttavat muun muassa järjestöjen kotimaa, historia, rahoi-

tus, asianomistajat ja henkilökunta. Tutkimukseni kohteena on pohjoisen kansalaisjärjestöjen tuottama 

kehitysdiskurssi, jolloin verkostoa kuten Oxfamia on mahdollista tarkastella yhtenä toimijana.   

Jos mahdollista ei ole tehdä kenttätutkimusta tai haastatteluja, kansalaisjärjestöihin koh-

distuva aineisto koostuu yleensä Internet-lähteistä. Tällöin tulee vastaan eri järjestöjen tarjoama materi-

aalin saatavuus. Riddell (2008, 265–267) varoittaa, että jo pitkään olemassa olevienkin kansalaisjärjestö-

jen lähtökohtana on toiminta ja ”tekeminen” pikemmin kuin niiden suoran toiminnan vaikutuksen ana-

lysoiminen. Tilanteessa on tapahtunut parantumista 1990-luvulta alkaen. Kansalaisjärjestöjen projektien 

ja ohjelmien vaikutusten evaluaatioista on tullut osa kansalaisjärjestöjen toimintaa, mutta tavallisesti 

evaluaatiot kattavat vain pienen osan järjestöjen toiminnasta. Järjestöt teettävät ulkopuolisilla tahoilla 

evaluaatioita, jolloin järjestöt varmistavat läpinäkyvyyden tai ainakin läpinäkyvyyden verhon. Evaluaati-
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oiden tarkoituksena on arvioida järjestön työtä standardeihin ja nousseisiin vaatimuksiin järjestöjen toi-

minnan arvioinnin helpottamisesta. Esimerkiksi toimintaa ohjaavilla teksteillä on kyseinen funktio. Tie-

don puute on vain yksi ongelma. Olemassa olevan tiedon saatavuus muodostuu helposti esteeksi. Kan-

salaisjärjestöjen suurelle yleisölle tarjoama materiaali projekteista ja ohjelmista ei tarjoa kokonaisvaltaista 

kuvaa järjestöjen toiminnasta. Yleensä järjestöt tarjoavat vain menestystarinoita, vaikkakaan yksipuolisen 

materiaalin tarjoaminen ei aina tapahdu tietoisesti. Kansalaisjärjestöjen toiminnasta on mahdotonta saa-

da kokonaiskuvaa. Myös Oxfam Internationalin Internet-materiaali noudattelee Riddellin varoituksia. Se 

on vaikuttanut aineiston saatavuuteen ja rajaukseen.  

Analysoinnin kehystä rakentavat Oxfam Internationalin niin sanotut kehityspolitiikan 

tekstit, joista tarkasteluun olen ottanut periaatejulistuksen (engl. Mission Statement)(Oxfam International 

2005), strategisen suunnitelman vuosille 2007–2012 (Oxfam International 2007a) ja toimintakertomuk-

sen vuodelta 2007 (Oxfam International 2007b) ja vuosilta 2008–2009 (Oxfam International 2010a). 

Periaatejulistus, strategiset suunnitelmat sekä niiden toteutumista arvioivat (vuosittaiset) toimintakerto-

mukset luovat kuvaa järjestön lähtökohdista ja periaatteista kehitysyhteistyölle. Jokaisen kansalaisjärjes-

tön, oli sitten pieni, muutaman ihmisen työllistävä kansalaisjärjestö tai Oxfam Internationalin kaltainen 

satoja ihmisiä työllistävä verkosto, odotetaan raportoivan toiminnastaan rahoittajille, kumppaneilleen, 

kehitystyön kohteille ja muille kiinnostuneille. Kuten Edwards (1999) huomauttaa, että tarkoituksena on 

vastata nousseisiin vaatimuksiin järjestöjen toiminnan muodollistamisesta ja toiminnan arvioinnin hel-

pottamisesta.  

Kun tarkastellaan sekä laajemmin että yksittäisen toimijan kehitysyhteistyötä, kumppa-

nuudesta on tullut yksi kehitysteollisuuden avainsanoista. Tavoitteena on tasa-arvoisempi suhde eri toi-

mijoiden välillä erityisesti pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen. Kumppanuus on Oxfam Internationa-

lissa vähän keskusteltu aihe. Oxfam GB on kuitenkin ottanut toisenlaisen kannan. Järjestö on sekä luo-

nut kumppanuuspolitiikan (Oxfam GB 2007a), jossa järjestö luo kumppanuuden viisi toimintaperiaatet-

ta että suorittanut järjestön ulkopuolisella evaluaatioryhmällä vuonna 2007 julkaistun raportin Oxfam GB 

kumppanuudessa (engl. Oxfam GB in Partnership)(Start et al. 2007). Raportissa tarkastellaan järjestön 

kumppanuustoimintaa.  

Kumppanuuteen kuuluu erottumattomasti sivuutettu legitimiteetti ja vastuuvelvollisuus, 

joiden tarkastelun pohjana on kolme tekstiä. Ne ovat Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusju-

listus, (engl. International NGOs’ Accountability Charter)(IANGO Accountability Charter 2005) jota on 

Oxfam International ollut luomassa ja allekirjoittanut, vuodelta 2008 valmistunutta, vuosittaista itsear-

vioivaa raporttia vastuuvelvollisuusjulistuksen toteutumisesta (Oxfam International 2008) ja Oxfam 

GB:ltä järjestön vastuuvelvollisuusraportti vuosilta 2006–2007 (Oxfam GB 2007b). 

Jos tarkoituksena on tutkia kansalaisjärjestön toimintaa kokonaisvaltaisesti, ei voida unoh-

taa ”konkreettista” kehitysyhteistyötä. Käsittelyn täytyy tällöin ulottua järjestön toteuttamiin kehitysoh-

jelmiin ja -projekteihin. Oxfam tekee kehitysyhteis- ja humanitaarista työtä noin sadassa maassa eri oh-
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jelmien ja projektien kautta. Päädyin rajaamaan kehitysohjelmien tarkastelun yhteen maahan, Intiaan. 

Tärkeimpinä syinä olivat. Oxfam mielenkiintoisena yhteensattumana tai kansainvälisen politiikan sane-

lema realiteettina haluaa perustaa ja tiivistää toimintaa kansainvälisen politiikan areenoilla jalansijaa saa-

vissa etelän maissa kuten Brasiliassa ja Intiassa. Oxfamilla on pitkä historia toiminnassaan Intiassa. Vii-

meiseksi Intia ainoana maana tarjosi tarpeeksi laajan englanninkielisen tutkimusaineiston. 

Näin ollen peilaan niitä poliittisia malleja, joita Oxfam International ja Oxfam GB luovat, 

Intiassa toteutettaviin kehitysohjelmiin ja -projekteihin eli järjestön käytäntöön. Oxfam International ei 

itse tee kehitysyhteistyötä, vaan toiminta toteutetaan yksittäisten tytärjärjestön kautta. Intiassa toimi 

useampi Oxfamin tytärjärjestö4  ennen Oxfam Indiaa. Tutustuin kaikkien kuuden järjestön materiaaliin 

Intiasta ja päädyin Oxfam Novibiin. Oxfam Novib valikoitui, koska järjestöltä saatavilla oleva materiaali 

Intiasta Internetissä oli laajin ja kattavin. Oxfam Novib on Alankomaissa toimiva kansalaisjärjestö. Jär-

jestö perustettiin vuonna 1953 tavoitteena yhdistää kaikki hollantilaiset auttamaan maailman köyhiä. 

Ensimmäisiä järjestön kohdemaita oli Intia, minne järjestö on tehnyt kehitysyhteistyötä vuodesta 1966. 

Vuonna 1994 Oxfam Novib liittyi Oxfam Internationaliin, koska järjestö halusi tehostaa työtään. (Ox-

fam Novib 2009b.) Oxfam Novibilta olen valinnut kolme tekstiä: Intiaa koskeva strateginen suunnitel-

ma vuosille 2007–2012 (Oxfam Novib 2008), raportti Oxfam Novibin työstä Intiassa vuodelta 2007 

(Oxfam Novib 2007) ja ulkopuolinen evaluaatioraportti Oxfam Novibin työstä Intiassa (Libunao et al. 

2007).  

 

Ennen kuin siirryn tarkastelemaan, mihin sijoittaa kansalaisjärjestöjen tutkiminen kansainvälisen politii-

kan tieteenalalla, haluan sanoa muutaman sanan käyttämistäni käsitteistä ja niiden kääntämisestä. Lähes 

poikkeuksetta käyttämäni lähteet olivat englanninkielisiä. Päänvaivaa tuotti käsitteiden kirjava käyttö 

englannin kielessä ja kääntäminen suomen kieleen. Kääntämisessä apuna ovat olleet muun muassa Ke-

hitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) ja ulkoasiainministeriön Internet-sivustot. Olen ehkä sortu-

nut mainitsemaan liikaa englanninkielisiä käsitteitä suomenkielisten vastineiden rinnalla, mutta olen ha-

lunnut välttää epäselvyyksiä. Toisaalta olen halunnut tarjota sellaiselle lukijalle, joka tuntee tutkimusalaa 

mahdollisuuden seurata, miten olen käsitteitä kääntänyt englannin kielestä.  

Haluan lisäksi tarkentaa Oxfamin nimiä ja käyttämiäni termejä. Oxfam Internationaliksi 

kutsutaan koko verkostoa. Kirjallisuudessa järjestöön viitataan sekä Oxfamina ja Oxfam Internationali-

na (OI). Selvyyden vuoksi viittaan koko järjestöön Oxfamina tai Oxfam Internationalina ja tarvittaessa 

erotellessani sihteeristön käytän siitä nimitystä Oxfam Internationalin sihteeristö. Oxfam International 

puhuu verkoston 14 järjestöstä tytärjärjestöinään. Tytärjärjestö on osuva määritelmä, joten pitäydyn 

termissä.  

                                                 
 
4 Kuusi järjestöä on Oxfam International, Oxfam Australia, Oxfam GB, Oxfam Hong Kong, Oxfam Novib, 
Intermon Oxfam ja Oxfam Trust (, joka Oxfam Indian aiemmin käyttämä nimi). 
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2. RAJOJA YLITTÄVÄÄ JA JAKAVAA KEHITYSYHTEISTYÖTÄ 
Pro gradu -tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä ei ole mahdollista tarkastella koko kansainvälisen 

politiikan tieteenalaa. Se, mihin vetää raja tai oikeammin mistä aloittaa, ei ole aina itsestäänselvyys. Aloi-

tuksen täytyy olla relevantti toteutettavaan tutkimukseen nähden. Kansalaisjärjestöjä kuten Oxfamia ei 

ole mahdollista tutkia ilman laajempaa kehystä tai Tvedtin sanoin: kansalaisjärjestöjä ja niiden toimijuut-

ta pitää analysoida osana laajempia konventioita ja traditioita, joihin koko järjestelmä on verhottu. Kan-

salaisjärjestöihin kohdistuva tutkimus vaatii osakseen syvempää kyseenalaistamista, ovatko avainkäsit-

teet relevantteja ja sopivia eri historiallisissa ja sosiaalisissa konteksteissa. (Tvedt 2002, 366.)  

Tvedtin näkemystä seuraten olen valinnut pro gradu -tutkielmani relevanteimmat konven-

tiot ja traditiot. Käsittelen kansalaisjärjestöjä kahdesta näkökulmasta. Lähtökohtanani on transnationa-

lismi, rajoja ylittävänä yhteistyönä, koska monella tapaa (kehitys)kansalaisjärjestöt ovat aina olleet trans-

nationaalisia. Merkittävämmät pohjoisen kansalaisjärjestöt kuten ActionAid ja Christian Aid mutta 

myös Oxfam on perustettu, jotta ne voisivat tarjota kehitysapua kehitysmaiden yhteisöille. Toiminnan 

ulottuessa yli valtiollisten rajojen periaatteena on ollut transnationaalinen solidariteetti kaukaisten ja 

erilaisten yhteisöjen kanssa. (Hudson 2001, 334.) Tarkastelen transnationalismin käsitteen muutosta sen 

1970-luvun popularisoitumisesta, jolloin puhuttiin transnationaalisista suhteista, kylmän sodan jälkei-

seen uuteen kiinnostukseen eli transnationaalisiin toimijoihin. 1990-luvun alkupuolella on myös alettu 

puhua uudesta transnationaalisesta politiikasta, jonka toimijoina ovat muun muassa kansalaisyhteiskun-

ta, transnationaaliset verkostot ja kansalaisjärjestöt. 

Puhutaan sitten transnationaalisesta, globaalista tai pelkästä kansalaisyhteiskunnasta tuli 

käsite kansalaisyhteiskunta kehityskeskusteluun näkyvästi ja suurin odotuksin 1990-luvulla. Alkuinnos-

tuksen jälkeen käsitteeseen on alettu suhtautua kriittisemmin ja se on nähty jopa länsimaalaisena ideana. 

Kansalaisyhteiskuntaa voi pitää hyvänä yleiskäsitteenä, koska käsitteen avulla on mahdollista kuvata 

valtion ja yksityisen sektorin ulkopuolella tapahtuvaa ihmisten organisoitumista. Kansalaisjärjestöjä ni-

mitetään kansalaisyhteiskunnan määrääviksi toimijoiksi, koska käsite on laajalti käytetty ja siten helposti 

tunnistettava. (Hakkarainen - Kontinen 2007, 307–308; Pishchikova 2006, 50.) Olen päätynyt esittele-

mään vain lyhyesti kansalaisyhteiskunta-käsitteen kehitystä Aristoteleesta lähtien ja tarkastelemaan laa-

jemmin käsitteen yhtymäkohtia kehitysdiskurssiin.  

Verkosto-käsitettä tarkastelen, koska käsitteestä on tullut yksi kehitysteollisuuden tun-

nusmerkeistä. Käsite nähdään merkittävänä osana järjestöjen diskurssia ja omaa kuvaa. Kehitysteolli-

suudessa toimijat ovat luoneet verkostoja myös omiin tarkoituksiinsa, koska lähes poikkeuksetta jokai-

nen, kehityskysymyksiin keskittyvä toimija väittää kuuluvansa johonkin verkostoon niin myös Oxfam. 

(Clark 2003a, 7; Hudson 2001, 334–335.) 

Uuden transnationaalisen politiikan toimijoiden tarkastelun jälkeen siirryn kehityskansa-

laisjärjestöihin. Kehityskansalaisjärjestöjen käsittelyssä ei saa unohtaa järjestöjen roolia kehityksessä [ja 

kehitysavussa], jotka ovat laajalti kiisteltyjä kysymyksiä. Kansalaisjärjestöjen rooli kehityksessä nähdään 
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kulminoituvan järjestöjen tarjoamaan vaihtoehtoiseen kehitykseen. Kehitysteollisuudessa kansalaisjärjes-

töt näkevätkin oman työnsä arvokkaana ja elintärkeänä. Menestyneillä projekteilla on tarkoitus vakuut-

taa kehityskansalaisjärjestöjen koko toiminnan onnistumisesta ja rahoituksen vaikutuksesta. Vastustajat 

eivät ole yhtä mieltä kansalaisjärjestöjen onnistumisesta, vaan katsovat järjestöjen liioittelevan apurahoin 

toteutettua toimintaansa. Olemassa on myös keskitien näkökulma kehityskansalaisjärjestöjen työhön. 

Näkökulman mukaan ei ole mahdollista saada yleispätevää ja yleistä päätelmää eri kansalaisjärjestöjen 

kehitysaloitteiden vaikutuksista. (Bebbington et al. 2008, 4; Riddell 2008, 306–307.) Keskitie on hyvä 

tapa, kun halutaan tarkastella erityisesti kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoista kehitysparadigmaa ja neolibe-

raalia lähestymistapaa, joka on ainakin osittain korvannut vaihtoehtoisen kehitysparadigman, siksi olen 

valinnut sen myös lähtökohdakseni.      

Rajoja ylittävän yhteistyön jälkeen siirryn teoreettisessa viitekehyksessä käsittelemään eräs-

tä kehitysyhteistyön rajalinjaa, pohjois-etelä-jakoa. Kehitysyhteistyö ei ylitä kaikkia rajoja tai ylittäessään 

ei ole tasavertaista. Jakoa pidetään esteenä tasavertaiselle transnationaaliselle toiminnalle kansalaisjärjes-

töjen keskuudessa. Kansalaisyhteiskunnan haasteet eivät tulekaan vain valtiollisilta ja virallisilta toimijoil-

ta vaan myös kansalaisyhteiskunnan sisältä. Jako pohjoiseen ja etelään on yksi kehityksen avainkysymyk-

sistä. Käsittelen tiivisti pohjois-etelä-jakoa. Sen jälkeen siirryn tarkastelemaan pohjoisen ja etelän kansa-

laisjärjestöjä, joita pidetään pohjois-etelä-jaon jatkumona. (Clark 2003b, 178; Koposen 2007; Tvedt 

2002.)    

Transnationalismi ja pohjois-etelä-jako eivät ole yhtenäisen tai jakaantuneen maailman ai-

noat tarkastelunäkökulmat, mutta tutkimusongelmani relevanteimmat näkökulmat. Teoreettisen viite-

kehyksen lopuksi käsittelen kansalaisjärjestöjen toimijuutta kehitysteollisuudessa. Toimijuus on sekä 

rajoja ylittävää että jakavaa, koska kansalaisjärjestöjen toimijuus on kiistelty aihe kehitysteollisuudessa. 

Käsittelen kyseisen luvun aluksi kansalaisjärjestöjen toimijuutta koko kehitysteollisuudessa erityisesti 

lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestö-järjestelmälähestymistavan kautta. Siirryn sen jälkeen tarkastelemaan 

erityisesti pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen välistä toimijuutta ja lopuksi pohdin pohjoisen mutta 

myös etelän kansalaisjärjestöjen legitiimiydestä syntynyttä keskustelua.  

 

2.1. Lähtökohtana transnationalismi, valtion rajoja ylittävinä suhteina kansainvä-

lisen politiikan tieteenalalla 
Kansainvälisen politiikan tieteenala on mahdollista jakaa neljään debattiin, joista ensimmäinen käsittelee 

realismin ja liberalismin välistä vastakkainasettelua. ”Voittajana” debatissa selvisi realistinen koulukunta. 

Tarkastelemme sitten klassista realismia, Morgethaun neoklassista realismia tai Waltzia ja neorealismia, 

käsittelyn kohteena on voima- ja ulkopolitiikka, turvallisuus, sodat ja valtiojärjestelmä. Tämä on hyvin 

pelkistetty kuva realistisesta koulukunnasta, mutta tarkoituksena on tässä vaiheessa vain esittää ensim-

mäisen debatin painopisteitä ja realistisen koulukunnan tarkastelun kohteita. Vastaavasti liberalismi kes-
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kittyy kansainväliseen oikeuteen, kansainvälisiin instituutioihin, yhteistyöhön ja rauhaan. Toisen maail-

mansodan jälkeinen liberalismi, joka voi olla sosiologista tai institutionaalista liberalismia, tarkastelee 

perinteisen valtiokeskeisen järjestelmän lisäksi muitakin toimijoita ja suhteita kansainvälisessä politiikas-

sa. Liberalismi on laaja koulukunta. Koska tutkimukseni keskittyy kansalaisjärjestöihin ja niiden toimi-

juuteen kansainvälisessä politiikassa, olen keskittynyt liberalismin yhteen alueeseen, sosiologiseen libera-

lismiin ja erityisesti transnationalismiin. Jackson ja Sørensen sijoittavat transnationaaliset suhteet sosio-

logisen liberalismin alle. Risse jatkaa, että konstruktivismi ja sosiologinen institutionalismi [liberalismi] 

ovat vaikuttaneet 1900-vuosisadan loppupuolella transnationaalisiin suhteisiin. (Jackson - Sørensen 

2007; Risse 2005, 259.)  

Clarke (1985, 146–148) toisaalta toteaa, että transnationalismia on vaikea sijoittaa täsmälli-

sesti mihinkään kansainvälisen politiikan teoriaan. Se ei ole oma teoria vaan enemmin ilmiö tai trendi 

maailmanpolitiikassa, mistä muut konseptit syntyvät. 1900-vuosisadan puolesta välistä lähtien transna-

tionalismin tarkastelu on lisääntynyt merkittävästi kansainvälisessä politiikassa. Tieteenalalla on keskus-

teltu transnationalismin vahvuudesta, toisin sanoen onko transnationalismi arvioitavissa jotenkin ja mi-

ten sitä pitäisi arvioida laajentuneessa poliittisessa maailmassa. Todellisuudessa transnationalismin tut-

kiminen on kasvanut nopeammin kuin itse ilmiö. Transnationalismi on yhdysvaltalainen ilmiö, johon 

osansa ovat antaneet muun muassa toista maailmansotaa seurannut pax Americana. Risse (2005, 257) 

puolestaan katsoo, että 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa alkoi analyyttinen työ kansainvälisistä toimijois-

ta ja suhteista sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.  

Kiinnostusta transnationaalisiin suhteisiin lisäsi ajatus ilmiön mittavuudesta tutkittaessa 

transnationaalisia organisaatioita, koska organisaatioilla katsotaan olevan sekä rajatumpi tehtävä kuin 

valtioilla että rajatumpi valta tietyissä asioissa. Moderni politiikka on institutionalisoinut kansainvälisen 

politiikan sekä teoreettisesti että poliittisessa käytännössä. Ei-valtiollisten toimijoiden ilmaantuminen 

kansainvälisessä politiikassa on kyseenalaistanut jaon sisäiseen ja ulkoiseen politiikkaan eli kansalliseen ja 

kansainväliseen politiikkaan. Vallitsevana politiikkana pidetään globaalipolitiikkaa, jonka seurauksena 

sekä kansainvälisen että kansallisen politiikan nähdään transnationalisoituneen. Puhutaan transnationaa-

lisista suhteista, joissa transnationaalisesti vaikuttavat poliittiset toimijat ovat keskeisiä toimijoita. (Císař 

2003, 6; Clarke 1985, 148.) 

Strange (1976, 334) tiivistää, että kansainväliset suhteet keskittyvät valtioiden välisiin suh-

teisiin, kun transnationaaliset suhteet tarkastelevat yli valtiollisten rajojen toteutuvia suhteita. Mahdollis-

ta ei ole Clarken (1985, 149–150; 154) mukaan sanoa, onko trendi maailmanpolitiikassa yksiselitteisesti 

menossa kohti transnationalismia vai kansainvälistymistä. Muun muassa transnationalismin ilmiötä on 

vaikea liittää tiukasti mihinkään. Ensin täytyy määritellä, onko transnationalismi merkittävämpää maail-

manpolitiikassa kuin aiemmin. Vastaus tähän kysymykseen riippuu, miten termi määritellään, kuinka 

transnationalimia mitataan tai on mitattavissa ja mitä oletuksia tehdään maailmanpolitiikan kansallisista 

ainesosista. Seuraavaksi tarkastelen laajemmin transnationalismia. Lähtökohtanani on Keohanen ja Ny-



12 
 

en näkemys, joka Clarken mukaan popularisoi transnationaalisten suhteiden käsitteen valtavirrassa. 

Keohanen ja Nyen näkemys syventyy keskinäisriippuvuuden monimutkaisuuteen erityisesti sellaisten 

tilanteiden seurauksiin, joissa valtioiden täytyy elää yhdessä sekä hallitustenvälisten organisaatioiden että 

kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vallan kanssa.   

 
2.1.1. Transnationaaliset suhteet 
Transnationaalisia suhteita on ollut aina olemassa Nyen ja Keohanen mukaan. Samaa mieltä on myös 

Risse. Jo keskiajalta lähtien on toiminut transnationaalisia toimijoita kuten monikansallisia yrityksiä ja 

transnationaalisia verkostoja. 1700-vuosisadan loppupuolella Immanuel Kantin tuotannossa on nähtä-

vissä viitteitä transnationaalista suhteista. 1900-vuosisadan puolella vastaavasti Raymond Aron oli en-

simmäisten joukossa esittelemässä transnationaalinen yhteiskunta -käsitettä (engl. transnational society) 

kansainvälisten suhteiden teoriaan. Aron käytti käsitettä kuvaamaan kaupallisia suhteita, ihmisten muut-

toliikettä, yhteisiä uskomuksia, rajoja ylittävää seremoniaalisuutta ja organisaatioita. Aron väittää, että 

ymmärtääksemme pohjimmaisia vuorovaikutuksia maailmanpolitiikassa transnationaalinen yhteiskunta 

on suhteellisen merkitsemätön. Transnationalismin popularisoituminen ajoittuu 1970-luvun, jolloin 

realistisen koulukunnan tutkijat määrittelivät kansainväliset instituutiot vain hallitusten instrumenteiksi. 

Kansalaisjärjestöille ei jäänyt sijaa kansainvälisessä politiikassa. Realistinen analyysi maailmanpolitiikasta 

olettaa, että valtiot ovat ainoita, merkittäviä toimijoita. Valtiot toimivat yksikköinä, joiden ensisijaisina 

vaikuttajina ovat diplomaatti ja sotilas. Vaikuttajat eivät kuitenkaan toimi tyhjiössä, vaan niiden toimin-

taan vaikuttavat maantiede, kansallinen politiikka ja edistyneisyys sekä tieteissä että teknologiassa. (Nye - 

Keohane 1971a, 724; 1971b, 329; Risse 2005, 256.)   

Tätä taustaa vasten Nye ja Keohane toteavat, että jotkut globaalit vuorovaikutukset tapah-

tuvat pelkästään kansallisvaltioiden hallitusten toteuttamina. Mahdollisia ovat myös vuorovaikutussuh-

teet, jotka käsittävät ”transnationaalisina” pidettäviä ei-valtiollisia toimijoita, yksilöitä ja instituutioita. 

Termi transnationaaliset suhteet, jonka Nye ja Keohane tarkentavat olevan lyhennys transnationaaliselle 

vuorovaikutukselle ja transnationaaliselle organisaatiolle, sisältää transnationaalisten organisaatioiden 

toimintaa valtion toiminnan ulkopuolella. Transnationaaliset suhteet koostuvat valtion rajat ylittävistä 

kontakteista, koalitioista ja vuorovaikutuksista, joita eivät valvo valtioiden keskeiset ulkopolitiikan eli-

met. Osa toiminnasta voi rajoittua valtiollisten rajojen sisäpuolelle. Transnationaalisiin suhteisiin voi-

daan sisällyttää valtiollista toimintaa, mutta ei-valtiollisilla toimijoilla täytyy olla merkittävä rooli. 1970-

luvulta alkanutta, muuttunutta maailmanpolitiikkaa ymmärtääksemme on tärkeää käsitellä transnationaa-

listen suhteiden ja valtioidenvälisen järjestelmän keskinäisiä vaikutuksia. (Nye - Keohane 1971b, 331–

332.) Risse (2005, 255) huomauttaa, että Nyen ja Keohanen määritelmä on vaikeasti määriteltävissä, 

koska transnationalismin käsite sisältää kaikkea inhimillistä toimintaa. Toisin sanoen Nye ja Keohane 

eivät määrittele tarpeeksi tarkasti, mitä he tarkoittavat transnationaalisilla suhteilla.  
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 Keohane ja Nye (1974, 39; 41) päätyvät myöhemmin määrittelemään transnationalismin 

rajatummin ei-valtioidenvälisiin ja toisaalta hallitustenvälisiin toimijoihin niiden toimiessa suhteellisen 

itsenäisesti. Siten transnationalismin määritelmä lieventyy, jolloin käsitys valtioista ainoina toimijoina ei 

ole välttämätön lähtökohta. Nye ja Keohane toteavat, etteivät kansainväliset instituutiot ole onnistuneet 

olemaan vaikutusvaltaisia, itsenäisiä toimijoita ja sen takia he päätyvät realistisen koulukunnan näkemyk-

seen todellisuudesta. Huolimatta, että he kritisoivat realistisen koulukunnan näkemystä voimakkaasti. 

Risse-Kappen (1995, 7) ja Tarrow (2001, 4–5) arvostelevat Nyen ja Keohanen transnationalismi-

määritelmä liian kapeaksi vain ideoiden ja ajatusten diffuusioksi. Määritelmä painottaa liiaksi valtio-

valtio-suhteita muiden toimijoiden kustannuksella.  

Nyen ja Keohanen tutkimus transnationalismin parissa ei vaikuttanut vain kansainvälisiin 

suhteisiin. Vaikutus ulottui myös kansainvälisen poliittisen talouden kenttään, jossa tapahtui keskitty-

mistä transnationaalisten taloussuhteiden alaan5. Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin transnationaalisen 

järjestäytymisen laajemmat vaikutukset poliittisten ja humanitaaristen kysymysten parissa. Ulkopuolelle 

rajattua järjestäytymistä edustivat muun muassa kansainväliset kansalaisjärjestöt. 1970-luvulla erityisesti 

pohjois-etelä-suhteet nousivat keskiöön. Kansainvälisen politiikan tieteenalalla 1970- ja 1980-lukujen 

vaihteessa (neo)realistinen teoria syrjäytti aiempaa kiinnostusta transnationalismiin, koska maailmanpoli-

tiikan valtiokeskeinen järjestelmä ei ollut kadonnut transnationaalisten suhteiden tutkijoiden teoretisoi-

malla tavalla. (Risse 2005, 258; Tarrow 2001, 5.) 

1980- ja 1990-luvuilla transnationalismin tutkijat kiinnostuivat tarkastelemaan transnatio-

naalisen politiikan prosesseja laajemmin kuin vain poliittisen talouden näkökulmasta. Tarrow löytää 

kolme merkittävämpää suuntausta, jotka ovat sosiologinen institutionalismi, kansallisten rakenteiden 

vaikutus transnationaalisissa suhteissa ja konstruktivistinen/normatiivinen käänne. Institutionaalis-

sosiologisen Stanfordin koulukunnan tutkijat tarkastelevat instituutioiden ja normien sisältöjä toisistaan 

erillisinä osina. Risse-Kappen (1995) ja hänen kollegansa vastaavasti ovat kansalliset rakenteet ja trans-

nationaaliset suhteet -tutkimussuuntauksen perustajia. He tarkastelevat hallitustenvälistä politiikkaa kir-

jassa Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions. 

Transnationaalisten taloussuhteiden lisäksi tarkastelun keskiössä on transnationaalinen politiikka kan-

sainvälissä instituutioissa. (Tarrow 2001, 5–6.) 

Risse-Kappen (1995, 3; 6–7) määrittelee transnationaaliset suhteet seuraavasti: transnatio-

naaliset suhteet syntyvät säännöllisestä vuorovaikutuksesta yli kansallisten rajojen, kun vähintään yksi 

toimijoista on ei-valtiollinen eikä toimi kansallisen hallituksen puolesta tai hallitustenvälisessä järjestössä. 

Transnationaalinen yhteistyö läpäisee maailmanpolitiikkaa lähes jokaisella sen alueella. Transnationaalis-

ten toimijoiden ja koalitioiden vaikutukset valtion politiikkaan jaetaan kahteen osaan: eroihin kansallisis-

sa rakenteissa ja kansainvälisen institutionalisoitumisen asteeseen. Edellinen, erot kansallisissa rakenteis-

                                                 
 
5 Ks. laajemmin esimerkiksi Strange (1976). 
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sa käsittää muun muassa normatiiviset ja organisatoriset järjestelyt, jotka luovat valtion, rakentavat yh-

teiskuntaa ja sen tekijöitä sekä yhdistävät näitä kahta poliittista tekijää. Jälkimmäinen, kansainvälinen 

institutionalisoitumisen aste sisältää muun muassa sen laajuuden, jolla joitakin asia-alueita säädellään 

bilateraalisilla sopimuksilla, multilateraalisilla regiimeillä ja/tai kansainvälisten järjestöjen avulla. Määri-

teltäessä kansallisia rakenteita täytyy ottaa huomioon sekä transnationaalisten toimijoiden vaikutuskana-

vat poliittisessa järjestelmässä että ”voittajakoalition” vaatimukset muuttaa harjoitettua politiikkaa.  

Risse-Kappenin (1995) toimittamasta kirjasta seurasi, että kansainvälisten suhteiden tutki-

jat kiinnostuivat tarkastelemaan transnationaalisten suhteiden ja kansallisten rakenteiden leikkauspisteitä 

sekä muuttamaan transnationaalisten suhteiden painopistettä normatiivisemmaksi. Kansallisten raken-

teiden vaikutuksen tutkiminen transnationaalisiin suhteisiin ei ole läheskään ongelmatonta. Kansalliset 

rakenteet -käsitteenä on liian yleinen, koska se sisältää tekijöitä sekä yleisestä että poliittisesta kulttuuris-

ta. Käsitteen avulla ei ole toisaalta mahdollista todeta, miksi samoissa konteksteissa jotkut transnatio-

naaliset suhteet toimivat ja toiset eivät. Ongelmana on myös, että transnationaalisten toimijoiden tarkas-

telussa ei erotella eri toimijoita, vaan kaikki kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä aina sosiaalisiin liikkei-

siin niputetaan yhteen. Risse-Kappen ja hänen kollegansa tarjoavat normatiivisen käänteen ratkaisuksi 

kansallisten rakenteiden tutkimuksessa ilmeneviin ongelmakohtiin. (Císař 2003, 8; Tarrow 2001, 6–7.) 

Konstruktiivinen/normatiivinen käänne keskittyy transnationaalisten tavoitteiden ja kan-

sallisten normien välisiin suhteisiin ja jatkaa realistisen koulukunnan kritisointia toisella tapaa. Normatii-

visen käänteen tutkijoiden lähtökohtana on osoittaa, että normeilla on mahdollista olla itsenäinen rooli 

kansainvälisten debattien rakentamisessa. Rooli on riippumaton vahvojen valtioiden politiikasta. Nor-

mien itsenäinen luonne voi rakentua oppimisen, normidiffuusion ja identiteettimuutoksen ympärille. Ei-

valtiollisilla toimijoilla on näin ollen mahdollisuus näyttää valtansa transnationaalisessa tilassa hege-

monisten valtioiden ohella. Normeihin keskittymissä on haittapuolia. Todellisuudessa suurinta osaa 

transnationaalista toimintaa ohjaavat materiaaliset intressit. Tutkijoille ei ole selvää, mihin normit aset-

tuvat transnationaalisissa suhteissa. Toisaalta normatiivisen konsensuksen esteenä on kansainvälisten 

normien riitaisa luonne kansainvälisessä politiikassa. Tarrow katsoo, kuten sosiologista institutionalismia 

myös konstruktivistista käännettä on helpointa soveltaa, kun halutaan tutkia muutoksia eikä mekanis-

meja maailmankulttuurissa. Täten transnationaaliset suhteet vaikuttavat kansallisiin rakenteisiin. (Tarrow 

2001, 7–8.) 

Transnationalismin kolme merkittävää suuntausta eli sosiologinen institutionalismi, kan-

sallisten rakenteiden vaikutus transnationaalisiin suhteisiin ja konstruktivistinen/normatiivinen käänne 

ovat tarjonneet transnationaalisen politiikan tutkimuksen alalla Tarrowin mukaan yllättäviä etuja. Suun-

taukset ovat olleet luomassa siltaa kansainvälisten suhteiden ja aiemmin erillisen tradition välillä. Tarrow 

puhuu uudesta transnationaalisesta politiikasta, joka on seurausta 1990-luvulla alkaneesta tutkijoiden pyrki-

myksestä laajentaa transnationaalisten suhteiden tutkimusta kiistanalaisen kansainvälisen politiikan ken-

tälle. (Tarrow 2001, 1–3.) 
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2.1.2. Transnationaaliset toimijat  
Kylmän sodan loppuminen ja globalisaatioprosessi ovat synnyttäneet uutta kiinnostusta tutkia transna-

tionaalisia suhteita ja ei-valtiollisten toimijoiden vaikutuksia maailmanpolitiikkaan. Osa tutkijoista kiin-

nitti huomiota globaalin kansalaisyhteiskunnan ilmaantumiseen. Osa tutkijoista katsoi, että transnatio-

naalinen, kapitalistinen hegemonia on menettämässä merkitystään. Tutkijat siis näkivät ei-valtiollisten 

toimijoiden, monikansallisten yritysten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, aseman ilmaantumisen 

kansainvälisessä politiikassa. Ei-valtiolliset toimijat eivät kuitenkaan ole ottaneet valtioiden aseman maa-

ilmanjärjestelmässä. Puolestaan osa tutkijoista puhuu ”valtiomaailmasta” ja ”yhteiskuntamaailmasta”. 

Dikotominen yhteiskuntakeskeinen tai valtioidenhallitseva näkemys kansainvälisissä suhteissa on har-

haan johtava. (Risse 2005, 255; 259.) 

Transnationaalisten toimijoiden tarkastelusta usein unohtuu, että tutkijat eivät erottele ja 

määrittele transnationaalisia liikkeitä, kansalaisjärjestöjä, transnationaalisia verkostoja tai eivät erittele 

niiden suhteita valtioon ja kansainvälisiin instituutioihin tarpeeksi tarkasti. Pitäisikin puhua, että ei-

valtiolliset toimijat ovat jättäneet merkkinsä kansainväliseen järjestelmään, ja maailmanjärjestelmästä 

teoretisoiminen vaatii ei-valtiollisten toimijoiden tarkastelemista. Toisaalta 2000-luvulla tiedetään edel-

leen vähän valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen mahdollistavasta ja/tai rajoittavasta vaikutuksesta 

transnationaalisiin toimijoihin. Käsitys transnationaalisista toimijoista on jäänyt yleiseksi. Yhtenä syynä 

voi olla mahdottomuus teoretisoida transnationaalisista toimijoista systemaattisesti. 1990-luvulta alkaen 

ei kansainvälisissä suhteissa enää kiistellä, mitkä ovat transnationaalisten toimijoiden vaikutukset pää-

töksentekoon ja lopputuloksiin toisin kuin 1970- ja 1980-luvuilla. Keskitytään ehtoihin edellä mainittu-

jen vaikutusten saavuttamiseksi. Suurimmat eroavaisuudet nousevat kyseisistä kysymyksistä. Kansainvä-

listen suhteiden parissa on mahdollista löytää kasvava konsensus, että kansainvälisillä kansalaisjärjestöil-

lä ja muilla ei-voittoa tekevillä transnationaalisilla toimijoilla on merkitystä maailmanpolitiikassa. (Risse 

2005, 255–256; 262–263.)  

Transnationaaliset toimijat toimivat muun muassa globaalisti, alueellisesti tai keskittyen 

yhteen asiaan. Risse jakaa transnationaaliset toimijat kahden ulottuvuuden kautta. Toinen käsittelee toi-

mijoiden sisäistä rakennetta, koska joillakin transnationaalisilla toimijoilla on muodollisemmat rakenteet 

kuin toisilla. Jälkimmäisiin, muodollisiin organisaatioihin lasketaan monikansalliset yritykset aina kan-

sainvälisiin kansalaisjärjestöihin. Epämuodollisia organisaatioita Risse kutsuu verkostoiksi6. Toisen ulot-

tuvuuden kautta tarkastellaan transnationaalisten toimijoiden erilaisia motivaatioita. Instrumentaalisesta 

tavoitteesta puhutaan silloin, kun organisaation päämääränä on parantaa organisaation tai ryhmän jäsen-

ten hyvinvointia. Yhteiseen hyvään taas tähtäävät muun muassa kansainväliset kansalaisjärjestöt. Näin 

ollen toisen ulottuvuuden kohdalla voidaan puhua voittoa ja ei-voittoa tavoittelevista sektoreista. Ky-

                                                 
 
6 Vrt. luku 2.1.4. Transnationaaliset verkostot.  
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seessä ei ole tiukka raja vaan ennemmin jatkumo kahden ulottuvuuden välillä ja sisällä. (Risse 2005, 

255–256.) 

Kun puhutaan transnationaalisesta yhteistyöstä (engl. transnational co-operation) (Smith - 

Bandy 2005) tai transnationaalisesta (kollektiivisesta) toiminnasta (engl. transnational (collective) acti-

on)(Khagram et al. 2002; Tarrow 2001), keskitytään enemmän globaalin, poliittisen integraation vaiku-

tuksen populaariin, poliittiseen osallistumiseen. Osallistuminen näkyy laajempana, transnationaalisena 

yhteistyönä aktivistien välillä. Eri muodot, transnationaalinen yhteistyö ja toiminta ovat lähtöisin eri 

tieteenaloilta pääasiassa sosiologian, valtio-opin ja kansainvälisen politiikan puolelta. Tutkimusalalla 

merkittävin tieto tulee entisiltä aktivisteilta, jotka antavat käytännöllistä tietämystä ja sitoutuneisuutta 

tutkimusalalle. Ala on saanut vaikutteita myös kulttuuriantropologiasta ja transnationaalisten taloussuh-

teiden tutkimuksesta. Transnationaalinen yhteistyö/toiminta voi saada monia muotoja. Se voi sisältää ja 

keskittyä laajaan valikoimaan kollektiivisia tavoitteita tai se voi olla väliaikaista ja keskittyä erityiseen 

poliittiseen päämäärään tai kampanjaan. Transnationaalinen yhteistyö tuottaa uutta ymmärrystä aktivis-

tien kohtaamien ongelmien välillä ja synnyttää uusia organisaationaalisia järjestelyjä. (Khagram et al. 

2002, 5–7; Sikkink 2002, 301; Smith - Bandy 2005, 2–3; Tarrow 2001, 8–9.)  

Transnationaaliseen toimintaan sisällytetään useanlaista toimintaa samoin kuin useanlaisia 

transnationaalisia toimijoita. Esimerkiksi Tarrow (2001, 8) viittaa transnationaalisella toiminnalla uuden 

transnationaalisen politiikan toimijoihin. Raja transnationaalisen toimijoiden ja transnationaalisten toi-

minnan välillä onkin häilyvä. Kansainvälisen politiikan tieteenalalla käytetään laajemmin transnationaa-

listen toimijoiden käsitettä. Transnationaalisella toiminnalla viitataan enemmän sosiologian puolella 

kiinnostusta herättäneeseen aktivismitoimintaan. Transnationaalisen toiminnan alle on mahdollista lu-

kea muun muassa ruohonjuuritason kapinaliikkeet, kansainväliset protestitapahtumat, transnationaaliset 

aktivistikoalitiot ja kansainväliset kansalaisjärjestöt. (Tarrow 2001, 8.) Khagram ja muut (2002, 6; 9) kat-

sovat, että tärkeimmät kansainväliset, kollektiivisen toiminnan kategoriat ovat kansainväliset kansalais-

järjestöt, transnationaaliset etujärjestöverkostot, transnationaaliset koalitiot ja transnationaaliset sosiaali-

set liikkeet ja vastaavasti Tarrowin (2001, 10–13) mukaan kansainväliset kansalaisjärjestöt, transnatio-

naaliset sosiaaliset liikkeet ja transnationaaliset aktivistiverkostot. Muita transnationaalisia toimijoita 

voivat olla muun muassa valtiot, rahastot, tutkimusinstituutiot, yritykset ja kansalliset eturyhmät, joista 

ollaan kiinnostuneita ei-valtiollisista toimijoista vähiten. 

Todellisuudessa valtionjärjestelmällä ja sen maailmanrakenteilla yhdessä alueellisesti mää-

ritellyillä rajoilla on merkittävä vaikutus transnationaalisten toimijoiden luonteeseen ja toimintaan. 1900-

luvun loppupuolella transnationaalisilla suhteilla viitataan kansainväliseen järjestelmään, joka rakentuu 

kansallisvaltioista ja valtioiden ja sosiaalisten toimijoiden erottelusta tietyn kansallisvaltion sisällä. Jotkut 

tutkijat katsovat, että valtioiden valta ja ulkopolitiikan kehittyminen vaikuttavat vallitsevien kansainvälis-

ten suhteiden taustalla. Modernin valtion monopoloima väkivalta syntyi valtioiden ja transnationaalisten 



17 
 

toimijoiden taistelun tuloksena. Valtiot lopulta voittivat transnationaaliset toimijat. (Risse 2005, 259–

260; 262.) 

Vaikka on laajalti olemassa kirjallisuutta transnationaalisten toimijoiden vaikutuksesta 

maailmanpolitiikassa, epäselväksi on jäänyt miksi ja millä ehdoilla vaikutusta voidaan arvioida. Mahdol-

lista on löytää neljä laajempaa kehystä. Kun tutkitaan kansainvälisiä ehtoja transnationaalisten toimijoi-

den vaikutuksille, vaikutteita otetaan realistisesta koulukunnasta. Lähtökohtana on, mitä enemmän 

transnationaaliset toimijat pysyvät vaikuttamaan voimakkaimpien valtioiden preferensseihin ja politiik-

kaan, sitä suurempi vaikutus toimijoilla on kansainvälisissä suhteissa. Vain voimakkailla valtioilla on 

näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ja kapasiteettia vaikuttaa maailmanpolitiikan tuloksiin. Transna-

tionaalisten toimijoiden pitääkin, siksi vaikuttaa voimakkaiden valtioiden päätöksentekoon ja politiik-

kaan, jotta transnationaaliset toimijat voivat saavuttaa muutosta. Todellisuudessa ero täytyy tehdä trans-

nationaalisten toimijoiden pääsemiselle ja toisaalta toimijoiden vaikutukselle kansainvälisen politiikan 

päätöksenteossa. (Risse 2005, 264–266.)   

Myös kansallisilla ehdoilla on merkitystä, kun tutkitaan transnationaalisten toimijoiden 

vaikutusta maailmanpolitiikassa. Ratkaisevaa tällöinkin on suhde transnationaalisten toimijoiden pääse-

misellä ja toimijoiden vaikutuksella kansallisen politiikan päätöksentekoon. Transnationaalisten toimi-

joiden toiminta kansallisella tasolla riippuu pitkälti yksittäisen valtion poliittisesta järjestelmästä, mitä 

avoimempi järjestelmä, sitä helpompi toimijoiden on toimia. Heikkoutena kansallisten ehtojen tutkimi-

sessa on vaikeus arvioida, mikä on lopulta transnationaalisten toimijoiden vaikutus kansallisessa poliitti-

sessa päätöksenteossa. Kolmannessa kehyksessä tarkastellaan transnationaalisten toimijoiden vaikutuk-

sen monimutkaisia malleja, jotka yhdistävät kansainvälisen ja kansallisen tason. Mallia on sovellettu pää-

asiassa ihmisoikeuksien saralla, mutta laajempi tutkiminen kansainvälisissä suhteissa on vielä riittämä-

töntä. Viimeisessä kehyksessä huomioon otetaan rakenteelliset tekijät, transnationaalisten toimijoiden 

strategiat ja viestintäprosessit, kun tarkastellaan transnationaalisten toimijoiden vaikutusta. Kehys poh-

jaa maltilliseen sosiaaliseen konstruktivismiin ja sosiologiseen institutionalismiin. (Risse 2005, 266–268.)  

Lyhyesti sanoen transnationalismilla viitataan monimutkaiseen vuorovaikutukseen toisaal-

ta transnationaalisten toimijoiden ja yritystoimijoiden ja toisaalta hallitusten välillä. Vuorovaikutukset 

vaikuttavat kaikilla tasoilla, joita ovat supranationaalinen, kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen. 

Kiinnostavaa on tutkia, millä ehdoilla transnationaaliset toimijat vaikuttavat. (Risse 2005, 268.) Aloitan 

tarkastelun globaalista kansalaisyhteiskunnasta, transnationaalisista verkostoista ja kansalaisjärjestöistä. 

Näin ollen on mahdollista tutkia kokonaisvaltaisesti kansalaisjärjestöjen vaikutusta transnationaalisina 

toimijoina kehitysteollisuudessa ja toisaalta ymmärtää muiden toimijoiden vaikusta kansalaisjärjestöjen 

toimijuuteen.     
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2.1.3. Globaali kansalaisyhteiskunta  
Kehitysdiskurssissa Hakkaraisen ja Kontisen (2007, 309–310) mukaan, jotka viittaavat Howeliin ja Pear-

ceen (2002), kansalaisyhteiskunnalle voidaan määritellä kaksi erilaista teoreettista alkuperää. Alkuperät 

ovat valtavirran ja vaihtoehtoinen näkemys. Edellisen, valtavirran näkemyksen lähtökohtana on, että 

valtio, kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori tekevät yhteistyötä. Jälkimmäinen, vaihtoehtoinen eli 

hegeliläis-marxilais-gramscilainen näkemys tarkastelee markkinataloutta kriittisesti ja pitää sitä epätasa-

arvoisuutta aiheuttavana voimana. Tarkastelen lähemmin vaihtoehtoista lähestymistapaa kansalaisyh-

teiskuntaan, koska kansalaisjärjestöjen tuottama vaihtoehtoinen kehitysparadigma7 liitetään vaihtoehtoi-

seen näkemykseen. Paradigmassa kansalaisyhteiskunta nähdään vaihtoehtona valtiolle ja markkinoille. 

Paradigman ongelmana on kansalaisyhteiskunnan näkeminen normatiivisena ja ”hyvän” lähteenä ero-

tuksena ”pahoista” valtioista ja markkinoista. (Mitlin et al. 2007, 1702.)   

Kansalaisyhteiskunta-käsite on moderni konsepti, joka on mahdollista jäljittää aina Aristo-

teleen asti. Varhaisimmat modernit ajattelijat eivät erottaneet kansalaisyhteiskuntaa ja valtiota. Kansa-

laisyhteiskunta oli eräänlainen valtio, jota hallitsi yhteiskuntasopimus (engl. social contract) ja hallinnoi 

lait, jotka pohjautuivat tasa-arvoisuuteen lain edessä. Vasta 1800-vuosisadalla kansalaisyhteiskunta alet-

tiin ymmärtää erilliseksi valtiosta. G.W.F. Hegel oli ensimmäinen, joka määritteli kansalaisyhteiskunnan 

perheen ja valtion välissä olevaksi alueeksi. Alueella ihmisestä tulee julkinen henkilö ja jäsenyys eri insti-

tuutioissa mahdollistavat ihmiselle erityisen ja universaalin sovittaminen. Hegelille kansalaisyhteiskunta 

oli modernin maailman saavutus. Hän ei kuitenkaan erottanut valtiota kansalaisyhteiskunnasta. 1900-

vuosisadalla määritelmä kaventui entisestään, kun Antonio Gramsci määritteli kansalaisyhteiskunnan, ei 

vain alueeksi valtion ja perheen välissä vaan alueeksi markkinoiden, valtion ja perheen ulkopuolella toi-

sin sanoen kulttuurisen, ideologisen ja poliittisen debatin alueeksi.8 (Kaldor 2003, 584; vrt. Bowden 

2006.)  

Kaldor väittää, että kaikilla näillä eri määritelmillä on yksi yhteinen ydinmääritelmä: sään-

töpohjaisesti hallittu yhteiskunta, joka rakentuu yksilöiden suostumukselle ja joka pohjautuu yhteiskun-

nalliselle sopimukselle yksilöiden välillä. Kansalaisyhteiskunnan muuttuva määritelmä ilmaisee eri tapoja, 

joilla suostumus aikaansaatiin eri ajanjaksoina eri asioille. Myös asiat, jotka olivat tärkeitä omina aikoi-

naan, vaikuttivat määritelmään. Kansalaisyhteiskunta näin ollen nähdään prosessina, jonka yksilöt neu-

vottelevat, keskustelevat, ovat eri mieltä tai yhtä mieltä toistensa kanssa. Lisäksi prosessi riippuu käytet-

tävistä teorioista ja metodologioista. Toteutuakseen prosessi vaatii konsensuksen saavuttamista poliitti-

sen ja taloudellisen keskittymän kanssa. Kansalaisyhteiskunta-käsitteestä tulee siten niin laaja, että on 

mahdollista päätyä hyvin erilaiseen tulokseen kansalaisyhteiskunnan roolin merkityksestä kansainvälises-

ti ja kansallisesti. (Falk 1999, 137; Kaldor 2003, 585.) Seuraavaksi tarkastelen, minkälaisena kansalaisyh-
                                                 
 
7 Ks. laajemmin luku 2.2.1. Kehitysparadigmat kylmän sodan aikana.  
8 Ks. laajemmin esimerkiksi Bobbio, Noberto (1988), Gramsci and the Concept of Civil Sociey. Teoksessa 
Keane, John (ed.), Civil Society and the State. New European Perspective, 73–99. London and New York: Verso. 
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teiskunta nähdään erityisesti kehitysdiskurssissa 1990- ja 2000-luvuilla ja millaisen prosessin tuloksena se 

sai alkunsa. Enää ei voida puhua kansalaisyhteiskunnan kahdesta näkemyksestä, vaan valtavirran ja vaih-

toehtoinen näkemys ovat sulautuneet kriittisessä lähestymistavassa.    

 Vuotta 1989 tai 1990-luvun alkua ja kommunismin murtumista pidetään käännekohtana 

kansalaisyhteiskunta-käsitteelle ja käsitteen määrittelylle. (esim. Kaldor 2003; Hall 1998.) Muun muassa 

kehitysteollisuudessa kansalaisyhteiskunnasta tuli 1990-luvun alkupuolella yksi tärkeimmistä painopis-

teistä kansalaisjärjestöjen ohella. Kansalaisyhteiskunnan ”uudelleen syntyminen” on ajoitettu myös 

1970-luvulle Puolan Solidaarisuusliikkeen syntyvaiheille. Uudelleen syntymistä on sijoitettu myös 1970- 

ja 1980-luvuille, jolloin kansalaisyhteiskunnan suhde valtioihin katkesi. Aiemmin kansalaisyhteiskunnan 

ajateltiin olevan alueellisesti sidottu territoriaalisiin valtioihin, mutta siteen katkettua kansalaisyhteiskun-

ta saavutti globaalin tarkoituksen. Kehitystä edistivät keskinäisriippuvuus, lisääntynyt matkustelu ja yh-

teydenpito. Käsityksenä on, että globaalilla tasolla ei ole olemassa tasapainoa, vaan globaali kansalaisyh-

teiskunta on vapaa toimimaan ilman rajoja. Se aiheuttaa demokratiavajetta globaalin kansalaisyhteiskun-

nan sisällä, koska ei ole olemassa globaalisti valittua edustajistoa. Globaali kansalaisyhteiskunta on ni-

mittäin epätasapainoinen ja pohjoisen dominoiva. Pohjoisen dominoinnista kertoo, että kansalaisyhteis-

kunnan globaali kehitys tapahtui länsimaailman lisäksi samanaikaisesti, itsenäisinä prosesseina sekä Lati-

nalaisessa Amerikassa että itäisessä Euroopassa. Hallin mukaan kansalaisyhteiskunnan leviäminen Itä-

Euroopan ja Latinalaisen Amerikan lisäksi muualle on epätodennäköistä, koska ei-länsimaalaisilta yh-

teiskunnilta puuttuu mahdollisuus pehmeämmällä yhteiskunnalliselle ja poliittiselle elämälle. Hall tukee 

ajatusta kansalaisyhteiskunnasta länsimaalaisena ideana. (Bowden 2006, 173; Hakkarainen - Kontinen 

2007, 317; Hall 1998, 41; Kaldor 2003, 586–587; 590–591.)  

Enää ei puhuta vain kansalaisyhteiskunnasta, vaan osansa keskustelusta ovat saaneet ter-

mit globaali tai transnationaalinen kansalaisyhteiskunta. Kaldorin mukaan useat tutkijat ryhtyivät puhu-

maan kylmän sodan päättymisen jälkeen globaalista kansalaisyhteiskunnasta. Vastaavasti Bowden kat-

soo, että globaali kansalaisyhteiskunta on saattanut syntyä 1950- tai 1960-luvulla. Globaaleilla, kansain-

välisillä kansalaisjärjestöillä kuten Oxfamilla on ollut merkittävin vaikutus. Myös Falk käyttää mieluim-

min globaalin kansalaisyhteiskunnan käsitettä kuin transnationaalisen kansalaisyhteiskunnan. Transna-

tionaalinen-viittaus pyrkii tarttumaan toimijoiden identiteettiin, kansalliseen tietoisuuteen siten laimin-

lyödään kehitys, jonka seurauksena kansalaisyhteiskunta ylittää rajoja, kuten asuttaa ja rakentaa globaa-

liin kylään sopivaa hallintoa. Globaali kansalaisyhteiskunta on suhteellisen alkuvaiheessa. Kansallisilta 

kansalaisyhteiskunnilta on vaatinut useita vuosikymmeniä niiden toiminnan vakiinnuttamisessa ja vah-

vistamisessa. Osin työ on vielä kesken. (Bowden 2006, 175; Falk 1999, 137; Kaldor 2003, 588.) Päädyin 

käyttämään globaalin kansalaisyhteiskunnan käsitettä, koska se on käytetyin termi ja kuvaa parhaiten 

toimintaa, jota kansalaisjärjestöt ovat osa.   

Kaldor jatkaa, että globaalin kansalaisyhteiskunnan käsitteen merkitys ja itse kansalaisyh-

teiskunta ymmärretään hyvin eri tavoin kolmen suuremman merkityksen/paradigman kautta. Käsitteen 
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ottivat omakseen uudet sosiaaliset liikkeet kuin myös globaalit instituutiot ja länsimaalaiset hallitukset, jotka 

liittivät kansalaisyhteiskunta-käsitteen osaksi uutta poliittista agendaansa9 (engl. new policy agenda). Kansa-

laisyhteiskunta ymmärretään länsimaissa välineenä, jonka avulla helpotetaan markkinareformin ja par-

lamentaarisen demokratian edistämistä. Tärkeimpinä toimijoina uudessa poliittisessa agendassa ovat 

kansalaisjärjestöt, mutta myös sosiaalisilla liikkeillä on oma tehtävänsä tässä neoliberaalissa prosessissa. 

Postmoderniversio on kolmas paradigma, jossa sosiaaliantropologit kritisoivat yhteiskunta-käsitettä 

länsimaalaiseksi ja länsimaalaisessa kulttuurikontekstissa syntyneeksi. Neljäntenä näkemyksenä, joka 

limittyy Kaldorin kahteen viimeiseen merkitykseen, on kehitysdiskurssissa vaikuttava näkemys. Kansa-

laisyhteiskunta nähdään vain neoliberaalia talouspolitiikkaa suosivaksi tai länsimaisissa yhteiskunnissa 

syntyneeksi imperialistiseen tyyliin toisenlaisiin yhteiskuntiin siirrettäväksi termiksi. Kehitysteollisuuden 

merkittävin ongelma on kansalaisyhteiskunnan tuominen ulkoapäin. Kaldor haluaa myös muistuttaa, 

että ei ole olemassa vain yhtä globaalia kansalaisyhteiskuntaa vaan useita rinnakkaisia samaan aikaan. 

(Hakkarainen - Kontinen 2007, 307–308; Kaldor 2003, 589–590.)  

Kaldorin kanssa samoilla linjoilla on Keane (2002, 2; 8; 16–19), joka katsoo käsitteen ny-

kyisen käytön olevan kirjavaa. Globaalista kansalaisyhteiskunnasta pitää puhua varoen. Käsitteen merki-

tys ei ole yksiselitteinen tai vapaa ennakkoluuloista. Keane päätyy perustelemaan kansalaisyhteiskunnan 

globaaliksi kansalaisyhteiskunnaksi. Se on poliittisesti kehystetty ja ympäröity sosiaalisilla suhteilla, jotka 

leviävät poikki ja yli valtiollisten rajojen ja muiden hallitusmuodostelmien. Käsitettä olisi parhainta käyt-

tää ideaalityyppinä, toisin sanoen sisäisesti rakennettuna mentaalisena rakenteena tai kognitiivistyyppinä. 

Kognitiivistyyppi on hyödyllinen tietyille selitystarkoituksille sekä monimutkaisen yhteiskunnallisen to-

dellisuuden lukemattomien eri tekijöiden nimeämiselle ja selventämiselle. Ideaalityyppinä käytettynä 

globaalilla kansalaisyhteiskunnalla viitataan sisäisesti sidottuihin sosio-ekonomisiin instituutioihin. Insti-

tuutiot muodostavat muuttuvan ei-valtiollisen järjestelmän, jonka toimikenttänä on koko maailma ja 

jonka vaikutuksia voi havaita kaikkialla maailmassa. Keane toteaa, että on olemassa yleinen sopimus 

globaalista kansalaisyhteiskunnasta. Kansalaisyhteiskunnasta puhuttaessa vastataan huoleen, että globaa-

lilla tasolla tarvitaan uusi sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen sopimus10.  

 Kriittisesti globaalin kansalaisyhteiskunnan käsitettä tarkasteleva Bowden (2006, 156–157) 

analysoi, että joillekin globaalin kansalaisyhteiskunnan ”ilmestyminen” toimii yleislääkkeenä kaikkiin 

ihmiskunnan murheisiin. Globaalin kansalaisyhteiskunnan avulla kuvitellaan ratkaistavan kaikki ongel-

mat aina ympäristöstä, demokraattiaan ja ihmisoikeuksiin. Liian korkeiden toiveiden asettaminen glo-

baalille kansalaisyhteiskunnalle on ennen aikaista. Konteksti, johon globaali kansalaisyhteiskunta aset-

tuu, ei ole tarpeeksi yhtenevä sen kontekstin kanssa, jossa kansalliset kansalaisyhteiskunnat toimivat. 

                                                 
 
9 Laajemmin ks. luku 2.2.2. Neoliberaalilähestymistapa kehitykseen kylmän sodan jälkeen.  
10 Keane ei määrittele tarkemmin mainitsemaansa sopimusta, joka viittaa vahvasti Kaldorin mainitsemaan yhteis-
kuntasopimukseen kansalaisyhteiskunnan ”varhaisessa vaiheessa”. 
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Kansallisella tasolla kansalaisyhteiskunta muodostaa vain yhden osan laajemmasta poliittisesta järjestel-

mästä yhdessä valtion ja markkinoiden kanssa.    

Vaihtoehtoisen ja valtavirran näkemyksen yhteen sulautuminen näkyy muun muassa kan-

salaisyhteiskunnan toimijoissa, jotka eivät toimi täysin vapaasti tyhjiössä vaan tasapainoisessa riippu-

vuussuhteessa pääosin valtioiden mutta myös markkinoiden kanssa. Tasapainoinen riippuvuussuhde luo 

mielikuvaa, että rajat valtioiden, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä ovat selkeät. Todellisuu-

dessa rajalinjat ovat häilyviä ja toimijoiden välillä on merkittävää limittymistä. Globaalin kansalaisyhteis-

kunnan tasapainoa poliittisessa triangelissa horjuttaa erityisesti kansalaisyhteiskunnan taloudellinen riip-

puvuussuhde valtiosta. Varsinkin vaikutusvaltaiset kansalaisjärjestöt ovat taloudellisesti riippuvaisia, 

minkä lisäksi toimintaa ohjaa yksittäisten valtioiden tai kansainvälisen valtiojärjestelmän säädökset, poli-

tiikka ja olosuhteet. Globaalia kansalaisyhteiskuntaa tarkasteltaessa usein unohtuu valtioiden ohjaava 

vaikutus kansalaisjärjestöihin. Vallalla olevan ideologian eli vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan kansa-

laisyhteiskunnan toimijat ja lahjoittajabyrokraatit kuuluvat vastakkaisiin leireihin, jolloin luodussa mieli-

kuvassa kansalaisjärjestömaailma sijoitetaan valtioiden vaikutuksen ja vallan ulkopuolella. (Bowden 

2006, 177–178; Keane 2002, 16–17; Kopecky - Mudde 2003, 5–7; Tvedt 2002, 371–372.) Tarkastelen 

kansalaisjärjestöjen taloudellisia riippuvuussuhteita ja toimijuutta tuonnempana laajemmin. Nojaudun 

pro gradu -tutkielmassani enemmän valtavirran näkemykseen kansalaisyhteiskunnasta.  

 
2.1.4. Transnationaaliset verkostot 
Mitlinin ja muiden (2007, 1703) mukaan kansalaisjärjestöjä täytyy kansalaisyhteiskunnan lisäksi suhteut-

taa ”vanhempiin” sosiaalisiin järjestyksiin, koska kansalaisjärjestöt ovat syntyneet vasta toisen maail-

mansodan jälkeen. Vanhimpia sosiaalisia järjestyksiä eli transnationaalisia toimijoita edustavat muun 

muassa koalitiot, sosiaaliset liikkeet ja verkostot. Kansalaisjärjestöjä, miksi kansalaisjärjestöt ovat ole-

massa, mitä ne tekevät, mitä ne sanovat ja kehen ne tuntevat yhteenkuuluvuutta, voidaan ymmärtää vain 

suhteessa näihin rakenteellisiin toimijoihin yhteiskunnassa. Tarkastelemalla myös muita rakenteellisia 

toimijoita osoitetaan, että kansalaisjärjestöt eivät ole kansalaisyhteiskunnan ainoita toimijoita. Aloitan 

käsittelemällä transnationaalisia koalitioita ja transnationaalisia sosiaalisia liikkeitä, koska haluan erottaa 

ne transnationaalisista verkostoista ja osoittaa, että rajat eri toimijoiden välillä ovat häilyvät. Verkostoi-

hin keskityn, koska Oxfam International on muodoltaan verkosto.    

Transnationaalinen koalitio (engl. transnational coalition) koordinoi yhteisiä strategioita ja 

luo taktiikoita muun muassa transnationaalisia kampanjoita, joiden tarkoituksena on julkisesti vaikuttaa 

sosiaaliseen muutokseen. Yhteistyö on muodollisempaa ja tiiviimpää kuin verkostoissa. Usein koalitioi-

den tarkoitus on toimia tilapäisesti. Toiminta rajoittuu transnationaaliseen yhteistyöhön. Koalitioiden 

toiminta ei yleensä kehity transnationaalisen yhteistyön kestävämpään muotoon, sosiaalisiin liikkeisiin. 

(Khagram et al. 2002, 7; Smith - Bandy 2005, 3.) 
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Muodollisempia rakenteita edustavat transnationaaliset sosiaaliset liikkeet11 (engl. transna-

tional social movement), jotka kehittyvät transnationaalisen yhteistyön vähemmän tiiviistä muodoista 

joko suorasti tai epäsuorasti. Transnationaalisten suhteiden muodollistaminen auttaa luomaan kestävää 

yhteistyötä, koska etujärjestöjen tavoitteet sosiaaliseen muutokseen vaativat yleensä pitkäjänteistä, mo-

nen vuoden kestävää toimintaa. Sosiaalisten liikkeiden tavoitteina on edistää muutosta harjoitetussa 

politiikassa tai hallinnollissa rakenteissa ja lisätä kansalaisten tietoisuutta sekä valvoa politiikan imple-

mentoimista. Koska yhteistyö sosiaalisissa liikkeissä on kiinteämpää ja laajempaa, toimijat pystyvät 

koordinoimaan toimintaansa useammassa kuin yhdessä maassa ja vaikuttamaan julkisesti sosiaaliseen 

muutokseen. Sosiaalisten liikkeiden agendat ovat kasvaneet viimeisen kolmenvuosikymmenen aikana. 

Kun vielä 1970-luvulla sosiaaliset liikkeet keskittyivät toimimaan yhden kysymyksen parissa, 2000-

luvulla yksittäisen sosiaalisen liikkeen agendalla voi olla useita kysymyksiä. (Khagram et al. 2002, 8; 

Smith - Bandy 2005, 3–4; 7–8.)  

Sosiaaliseen muutokseen tähtäävät verkostot, jotka voivat olla paikallisia, kansallisia tai 

transnationaalisia, saavat yleensä alkunsa lyhytaikaisesta ad hoc -yhteistyöstä, joka rakentuu erityiselle 

päämäärälle. Transnationaalinen etujärjestöverkosto (engl. transnational advocacy network) edustaa 

epämuodollisinta toimijuutta ei-valtiollisista toimijoista. Toimintaa yhdistävät jaetut arvot, informaation 

ja palveluiden vaihtaminen sekä yhteinen diskurssi. Osa toiminnasta on muodollisempaa, mutta suurin 

osa perustuu epämuodollisuuteen. Organisaationaalinen suhde ja integraatioaste ovat hyvin suppeaa. 

Transnationaalisen yhteistyön jatkuessa on tavallisesta, että aktivistit pyrkivät luomaan muodollisempia 

rakenteita. Rakenteet auttavat muodollistamaan kommunikointia ja resurssien virtaamista helpottaen 

yhteistyötä. Muutos verkostosta sosiaaliseksi liikkeeksi ei ole aina harkittu tai tavoiteltu, koska organi-

saationaliset kokonaisuudet voivat vaihdella yhteistyötä motivoivien intressien mukaan. Toisaalta on 

olemassa verkostoja, jotka ovat lähempänä Keckin ja Sikkinkin (1998) tarkoittamia verkostoja. Yhteis-

työ on verkoston sisällä tällöin kiinteämpää. Kiinteimpiä verkostoja nimitetään myös konfederaatioiksi 

erotuksena epämuodollisista verkostoista.  (Clark, 2003a, 4; Khagram et al. 2002, 7; Smith - Bandy 2005, 

3.) Seuraavaksi tarkastelen laajemmin Keckin ja Sikkinkin käyttämää verkosto-käsitettä, joka on lähem-

pänä Oxfamin edustamaa verkostomuotoa. (vrt. Yanacopulos 2005.)  

Kuten jo on todettu, maailman- ja kansainvälisen politiikan toimijuus 1990-luvun lopulla 

perustuu vuorovaikutuksellisesta suhteesta valtioiden ja ei-valtiollisten toimijoiden välillä. Keck ja Sik-

kink katsovat, että vuorovaikutussuhteet rakentuvat transnationaalisina verkostoina. Osa verkostoista 

koostuu taloudellisista toimijoista ja yrityksistä, osa taas tiedemiesten ja asiantuntijoiden verkostoista, 

mutta suurin osa on aktivistien muodostamia verkostoja. Aktivisteja verkostojen muodostamiseen mo-

tivoivat yhteiset arvot tai ideat. Verkostoja Keck ja Sikkink kutsuvat transnationaalisiksi etujärjestöver-

                                                 
 
11 Smith ja Bandy käyttävät englanninkielistä käsitettä transnational social movement organization (TSMO), jonka olen 
suomentanut samalla käännöksellä kuin transnational social movement eli transnationaaliseksi sosiaaliseksi liikkeeksi. 
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kostoiksi mieluummin kuin koalitioiksi, liikkeiksi tai kansalaisyhteiskunnaksi. Näin halutaan herättää 

jäsentynyttä ja jäsentyvää ulottuvuutta toimijoiden monimutkaisista toiminnoista. Keck ja Sikkink ovat 

tuoneet verkosto-käsitteen sosiologiasta ja soveltaneet sitä transnationaalisesti. Sosiologiset traditiot 

ovat olleet kansainvälisten suhteiden ja sosiaalisten liikkeiden teorian rakentamisen pohjalla politiikassa. 

Sosiaaliset traditiot keskittyvät monimutkaisiin vuorovaikutuksiin toimijoiden välillä, merkitysten kehys-

tämisen intersubjektiivisiin rakenteisiin sekä identiteetteihin ja intresseihin, joita neuvotellaan ja mukau-

tetaan. (Keck - Sikkink 1998, 1; 4.)  

Verkoista puhuvat myös Henry ja muut (2004, 840–843), joiden mukaan verkosto-termi 

on analyyttinen käsite. Tutkijat eri tieteenaloilta ja eri teoreettisista traditioista käyttävät verkosto-

käsitettä, että he voivat käsitteellistää suhteita instituutioiden ja organisaatioiden välillä ja sisällä. Henry 

ja muut ottavat teoreettiseksi viitekehykseksi organisaatiotutkimuksen, koska se tarjoaa paremmat työ-

kalut verkostojen teoretisoimiseen. Organisaatiotutkijat sijoittavat verkostot globalisoituneiden markki-

noiden ja hierarkioiden kuten valtioiden väliin, alueelle jossa markkinat tai hierarkiat eivät pysty saavut-

tamaan optimaalista suhteiden vaihdantaa. Verkostot muodostavat kolmannen polun (engl. third way). 

Henry ja muut siis sijoittavat verkostot valtioiden ja markkinoiden väliin, vastaavasti kuin kansalaisyh-

teiskunnan tutkijat sijoittavat kansalaisyhteiskunnan markkinoiden ja valtioiden väliin12.      

Etujärjestöverkostot ovat merkittäviä sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Verkostot ra-

kentavat uusia yhteyksiä toimijoiden välillä kansalaisyhteiskunnassa, koska verkostot lisäävät valtioiden 

ja kansainvälisten järjestöjen mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen järjestelmään. Toiminta hämär-

tää valtioiden suhteita sen kansalaisiin ja muihin valtioihin. Etujärjestöverkostot ovatkin muuttamassa 

valtioiden suvereniteetin käytäntöjä. Verkostot toimivat pääasiassa kansainvälisesti. Toimijat luovat re-

levantteja yhteistyöverkostoja, jotta he voivat jakaa yhteisiä arvoja, yleisiä diskursseja ja vaihtaa tietoa ja 

palveluita. Verkostot siis perustuvat vaihdon horisontaalisiin malleihin, resurssien itsenäiseen virtaami-

seen ja vastavuoroiseen kommunikaatioon. Onnistunut verkosto vaati osapuolten sitoutuneisuutta re-

sursseihin, jotka perustuvat yhteisesti hyväksyttyihin objekteihin, riskien jakamiseen ja pitkäjänteiseen 

yhteistyöhön. Verkostojen päämääränä on taivutella, painostaa ja saavuttaa valtaa suhteessa vaikutusval-

taisempiin järjestöihin ja hallituksiin. Toimijat eivät vain osallistu politiikan uusille areenoille, vaan myös 

muotoilevat niitä. Toimijoiden tavoitteena ei ole vain vaikuttaa tulevaan politiikkaan, vaan myös muut-

taa keskustelun suuntaa ja luonnetta. Tulokset eivät ole aina onnistuneita, mutta ne ovat lisääntyvässä 

määrin relevantteja poliittisen agendan muotoilussa. Transnationaalisten verkostojen toiminnasta voi-

daan puhua vastahegemonisena voimana, jonka tarkoituksena on haastaa vallitsevaa ”business” as usual -

toimintaa sekä globaalisti että lokaalisti. (Evans 2000, 231; Henry et al. 2004, 839–840; 842; Keck - Sik-

kink. 1998, 1–2.) 

 

                                                 
 
12 Ks. luku 2.1.3. Globaali kansalaisyhteiskunta. 
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2.1.5. Kansalaisjärjestöt 
Kansalaisjärjestöt (engl. non-governmental organisation (NGO)) ovat toisen maailmansodan jälkeisen 

ajan käsite, jonka alkujaan ”on luonut” Yhdistyneet kansakunnat. Vuoden 1945 YK:n peruskirjan artik-

lassa 71 sanotaan, että kansalaisjärjestöt voidaan valtuuttaa toimimaan YK:ssa konsultointitarkoitukses-

sa. Peruskirjan mukaisesti tutkijat alkujaan viittasivat kansalaisjärjestö-käsitteellä vain sellaisiin sosiaali-

siin toimijoihin, jotka olivat kansainvälisiä elimiä ja toimivat YK:n kontekstissa. Käsitteen konnotaatio 

on muuttunut YK:n peruskirjan määritelmästä. 1980-luvulta lähtien käsitteestä on tullut suosittu viittaus 

yhteiskunnallisiin toimijoihin, jotka toimivat YK:n ulkopuolella kansainvälisesti tai kansallisesti. Erityi-

sesti 1990- ja 2000-luvuilla kansalaisjärjestöjen on tunnustettu olevan merkittäviä toimijoita maailman-

tapahtumissa13. (Martens 2003, 271–272; 278.) 

Martensin mukaan on olemassa kaksi laajempaa tulkintaa kansalaisjärjestöistä, jotka ovat 

oikeudellinen lähestymistapa ja sosiologinen perspektiivi. Pishchikova puolestaan tarkastelee kansalais-

järjestöjä kansalaisjärjestödialogin kautta, jolla tarkoitetaan länsimaalaisten kansalaisjärjestöjen ja niiden 

paikallisten vastineiden (ei-länsimaalaisten) välistä suhdetta. Pishchikova jakaa dialogin ideaaliin ja mate-

riaaliseen lähestymistapaan. (Martens 2003, 273; Pishchikova 2006, 50.) Näiden kahden lähtökohdan 

pohjalta rakennan määritelmää käsitteelle kansalaisjärjestö.  

Sekä oikeudellinen lähestymistapa että ideaalinen dialogi viittaavat 1990-luvulle, jolloin 

kansalaisjärjestöjen toimijuus alkoi muuttua. Muutoksessa kansalaisjärjestöt ovat olleet mukana muotoi-

lemassa ja implementoimassa kansainvälisiä lakeja ja normeja. Keskeisempänä alana on ollut ihmisoi-

keudet. Kansalaisjärjestöt ovat merkittävästi vaikuttaneet kansainväliseen ihmisoikeusstandardiin. Pish-

chikovan ideaalinen dialogi keskittyy normien lisäksi ideoihin ja arvoihin. Ideoiden vaihtamisen nähdään 

tietyissä kysymyksissä olennaisesti muuttavan kansallista ja kansainvälistä politiikkaa. Toisaalta nämä ei-

valtiolliset toimijat nähdään vastarintana, joka lähtee alhaalta päin kyseenalaistaen valtioiden auktoritee-

tin ja toiminnan sekä kansainvälisten instituutioiden luoman globaalin hallinnan. Kansalaisjärjestöjen 

valta ei ole taloudellista tai poliittista perinteisessä merkityksessä vaan symbolista. Oikeudellisen lähes-

tymistavan piirissä kansalaisjärjestön määritelmä riippuukin kontekstista. Kansalaisjärjestöjen kasvavasta 

roolista huolimatta edelleen ei ole mahdollista määritellä kansalaisjärjestöjen laillista asemaa eri proses-

seissa. YK:ssa se pohjautuu artiklaan 71. Kansainvälisen lain kontekstissa kansalaisjärjestöillä ei ole oi-

keudellista statusta, vaikka yrityksiä asian muuttamiseksi on ollut aina 1900-vuosisadan alusta lähtien. 

Kansainvälisen lain piirissä kansalaisjärjestöjen status määräytyykin kansalaisjärjestöjen kansallisten oi-

keusjärjestelmien perusteella. Risse toteaa, että se on merkittävin syy kansalaisjärjestöjen erilaisiin sisäi-

siin rakenteisiin, toisin sanoen valtiot määrittävät kansalaisjärjestöjen toimijuutta14. (Khagram et al. 

2002, 4; Martens 2003, 274–277; Pishchikova 2006, 50–51; Risse 2005, 261.)   

                                                 
 
13 Ks. laajemmin luku 2.1.2. Transnationaaliset toimijat. 
14 Ks. laajemmin luku 2.4. Kansalaisjärjestöjen toimijuus kehitysteollisuudessa. 
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Materiaalisen lähestymistavan tarkoituksena on tarkastella materiaalisia edellytyksiä ja ins-

titutionaalisia ympäristöjä, joilla on rooli ja vaikutus kansalaisjärjestöihin. Tarkoituksena on täten tutkia, 

kuinka institutionaaliset isomorfiinit vaikuttavat organisaatioiden identiteetteihin ja käyttäytymiseen. 

Lähestymistapa on ottanut vaikutteita poliittisesta taloudesta ja organisaatiotutkimuksesta. Materiaalisen 

lähestymistavan tutkijat ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että ei ole olemasta universaalia näkemystä, 

mitä kansalaisjärjestöt ovat ja miten ne toimivat eri konteksteissa. Samoilla linjoilla ovat sosiologisen 

perspektiivin tutkijat, joiden mukaan ei ole olemassa yhteistä määritelmää kansalaisjärjestöllä. Tutkijat 

kritisoivat käsitettä sen negatiivisesta konnotaatiosta ja epätarkkuudesta, koska käsite on rakennettu 

valtioiden näkökulmasta ja saavuttanut rajansa suhteessa valtioihin ei-valtiollisina toimijoina15. Joissakin 

kielissä kansalaisjärjestöihin viitataan antivaltiollisena tai valtioiden vastaisena. Osa tutkijoista on jopa 

todennut, ettei ole olemassa mitään tyypillistä kansalaisjärjestöä. Toiset vastaavasti ovat päätyneet käyt-

tämään vaihtoehtoisia käsitteitä kuten suurryhmä, painostusryhmä, intressiryhmä, yksityinen vapaaeh-

toisjärjestö, itsenäinen vapaaehtoissektori, kansalaisyhteiskunta, kolmannen sektorin järjestö, ruohon-

juuritason järjestö, aktivistijärjestö, ei-voittoa tavoitteleva elin tai ammattimainen vapaaehtois- ja kansa-

laisten järjestö16. (Martens 2003, 277–278; Pishchikova 2006, 54–55.) 

Sosiologisen perspektiivin tutkijat yleensä päätyvät määrittelemään kansalaisjärjestö-

käsitettä sitä kautta, mitä järjestöt eivät ole. Tällöin kansalaisjärjestöihin viitataan ei-voittoa tekeviksi 

kokonaisuudeksi. Määrittelyn tarkoituksena on erotella kansalaisjärjestöt muista ei-valtiollisista toimi-

joista kuten monikansallisista yrityksistä, joiden päätavoitteena on tehdä voittoa. Samaiseen erotteluun 

päätyi myös Risse (2005). Kansalaisjärjestöjä pidetään myös väkivallattomina erotuksina ryhmistä, jotka 

pyrkivät muutokseen voimalla. Länsimaalaisten kansalaisjärjestöjen olemassaolo perustuu laillisiin insti-

tuutioihin ja kansallisiin normeihin järjestöjen kotimaissa. Muita piirteitä ovat: järjestöihin ei kuulu valti-

ollisia järjestöjä, niiden ei pitäisi olla riippuvaisia valtioiden rahoituksesta, moraalisesta tuesta tai tavoitel-

la valtiollista valtaa. Taloudellinen riippumattomuus harvemmin toteutuu, joten kansalaisjärjestöjen ta-

loudellinen itsenäisyys suhteessa valtioihin on kyseenalaistunut. (Martens 2003, 278–281; Pishchikova 

2006, 54–55.) Palaan kansalaisjärjestö-valtio-suhteisiin tuonnempana. Pro gradu -tutkielmassani käytän 

kansalaisjärjestö-käsitettä materiaalisen lähestymistavan ja sosiologisen perspektiivin näkökulmista.    

Kansalaisjärjestöjen tarkasteluun kuuluu erottumattomasti myös (englanninkieliset) kir-

jainyhdistelmät ja akronyymit. Olemassa ei ole mitään standardisointia. Kansalaisjärjestöjen keskuudessa 

on usein epäselvyyttä eri akronyymeistä17. Kansalaisjärjestöterminologia on tulos eri toimijoiden pelaa-

masta poliittisesta pelistä, jossa kieltä ja käsitteellisiä kehyksiä käytetään merkittävinä työkaluina muo-

                                                 
 
15 Ainakin näin on englannin kielessä sanassa non-governmental.  
16 Engl. major group, pressure group, interest group, private voluntary organization, independent voluntary sec-
tor, civil society, third sector organizations, grassroots organizations, activist organizations, nonprofit body and 
professional voluntary and citizens organizations (Martens 2003, 278).  
17 Laajempi luettelo englanninkielisistä akronyymeistä ks. Götz (2008, 232–233).  
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toiltaessa havaintoja ja mieliä. Tarkoituksena on rajoittaa ja sisällyttää organisaation merkitys. Pohjoises-

sa toimivia kansalaisjärjestöjä kutsutaan yleisesti joko pohjoisen kansalaisjärjestöiksi18 (engl. Northern 

non-governmental organisation (NNGO)) tai kansainvälisiksi kansalaisjärjestöiksi (engl. international 

non-governmental organisation (INGO)) ja joskus suuriksi/isoiksi kansainvälisiksi kansalaisjärjestöiksi 

(engl. big international non-governmental organisation). Suurilla kansalaisjärjestöillä lähinnä viitataan 

englanninkielisiin kansalaisjärjestöihin, kuten Oxfamiin. Kotimaiset kansalaisjärjestöt koostuvat pääasi-

allisesti yhden maan jäsenistä, vaikka toiminta voi olla kansainvälistä. Kansainväliset kansalaisjärjestöt 

koostuvat vähintään kahden tai kolmen eri maan jäsenistä, joista yksikään maa ei ole dominoiva. Kan-

sainvälisten järjestöjen toiminta on joko transnationaalista tai kansainvälistä. Kansalaisjärjestöt sitten 

luovat ja muodostavat useiden tyyppisiä muodostelmia. Martens huomauttaa, että suurin osa 2000-

luvun alkupuolella olevista kansalaisjärjestöistä on kansallisia. (Charlton - May 1995, 237–238; Götz 

2008, 233; Khagram et al. 2002, 6–7; Martens 2003, 281–283.) 

Lisäksi kansalaisjärjestöjä määritellään tarkemmin sen mukaan, minkä asian puolesta ne 

toimivat tai niiden katsotaan toimivan. Tyypillisesti kansalaisjärjestöt jaetaan ympäristö-, ihmisoikeus- ja 

kehityskansalaisjärjestöihin. Ympäristökansalaisjärjestöt keskittyvät nimensä mukaisesti ympäristökysy-

myksiin, ihmisoikeuskansalaisjärjestöt kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin ja kehityskansalaisjärjestöt kehi-

tys- ja humanitaarisiin kysymyksiin. 1990-luvulta alkaneessa kehityksessä on seurannut rajalinjojen häi-

lyminen ympäristö- ja kehityskansalaisjärjestöjen välillä. Muun muassa kansalaisjärjestöjen keskuudessa 

yleisesti käytetty termi kestävä kehitys yhdistää ympäristön ja kehityksen. Myös kehitys- ja ihmisoikeus-

kansalaisjärjestöjen raja ei ole enää ehdoton, koska suurin osa kehityskansalaisjärjestöistä on ottanut 

kehitykseen ihmisoikeudellisen lähtökohdan. (Riddell 2008, 443.)   

  

2.2. Kehityksen ja kehitysavun määritelmät - kehityskansalaisjärjestöt 
Seuraavaksi tarkastelen kehityksen ja kehitysavun muuttuvaa merkitystä ja käsitteiden yhteyttä kehitys-

kansalaisjärjestöjen muuttuneeseen toimijuuteen. Käsittelyni kohdistuu toisen maailmansodan jälkeiseen 

aikaan, koska 1940-luvun lopulla kehitys sai alikehittyneisyyden merkityksen. Sanana kehitys on tunnet-

tu jo 1700-vuosisadan loppupuolelta, mutta urbaani- ja koloniaalinen kehitys antoivat kehitykselle 1900-

vuosisadalla sellaisia konnotaatioita kuin kasvu, evoluutio ja kypsyminen. Kehitystä pidetään näin ollen 

keskeisenä voimana, joka ohjaa kansainvälistä ajattelua ja toimintaa. Käsitteenä kehitys on suhteellinen, 

kiistelty ja historiallinen. Mahdollista on löytää käsitteen rajat ja sisäiset rakenteet. Käsite rakentuu kol-

mesta perusulottuvuudesta: päämääränä, pyrkimyksenä normatiivinen käsite, ideologisesti arvotettuna 

empiirisenä, yhteiskunnallisena prosessina, toisin sanoen ”jo tapahtuneena tai parhaillaan tapahtuvana, 

historiallisesti määräytyvänä yhteiskunnallisena prosessina” ja interventiona, kehittämisenä, joka toteute-

                                                 
 
18 Ks. laajemmin luku 2.3.1. Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöt.  
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taan rationaalisena, suunniteltavana toimintana, kehittämisenä tai kehitysinterventiona. (Esteva 1992, 8–

10; Koponen 2007, 49–51; Riddell 2008, 24.)  

Kehityksen aikakauden katsotaan aloittaneen Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman 

virkaanastujaispuheessaan vuonna 1949. Puheessaan Truman lupasi uuden, rohkean ohjelman tuovan 

parannusta ja kasvua alikehittyneille alueille. Puheen seurauksena kehitys sai uuden kiistellyn merkityk-

sen, alikehitys. Termiä alikehittynyt oli käytetty aiemmin. Esimerkiksi Arthur Lewis viittasi rikkaiden ja 

köyhien maiden väliseen kuiluun jo vuonna 1944. Monille Truman korvasi termillä alikehittyneisyys jo 

olemassa olevaa jälkeenjääneisyyttä tai köyhyyttä. Puheen seurauksena termi sai kolonialistisen ”kitke-

ryyden”. Kaikenlaisen kehityksen nähtiin viittaavan alikehittymiseen ja sen konnotaatioiden rasitteisiin, 

joista merkittävin oli ulkopuolelta tuotava kehitys. Alikehitystä pidettiin jonakin, jota on mahdollista 

löytää. Alettiin etsiä alikehittyneisyyden syitä, joita olivat muun muassa ulkoiset ja sisäiset syyt. Toisen 

maailmansodan jälkimainingeissa syntyi myös kehitystutkimus, joka keskittyy silottamaan kuilua rikkai-

den ja köyhien maiden väliltä taloudellisella kasvulla. (Esteva 1992, 6–11; Greig et al. 2007, 1.) 

Tunnetuimpana, ensimmäisinä kehitysapuprojekteina pidetään Marshall-apua, jota Yh-

dysvallat tarjosi toisen maailmansodan jälkeen Euroopan jälleenrakentamiseen. Jo ennen 1940-lukua 

valtiot olivat antaneet apua. Merkittävimpinä toimijoina ovat olleet siirtomaavallat. Kansainväliset insti-

tuutiot ja foorumit, tärkeimpinä YK:n perustamiseksi laaditut dokumentit, olivat instanssi, joka institu-

tionalisoi kehitysavun. Kansainvälisen yhteistyöidean syntymisen lisäksi YK:n piirissä kehitys ja kehitys-

yhteistyö ymmärrettiin, ei pelkästään apuna elintason nostamiselle mutta myös panostuksena rauhan ja 

turvallisuuden lisäämiselle. (Riddell 2008, 24–25.) 

1940-luvun pitämistä modernin kehitysavun syntyhetkenä ei ole ongelmatonta, koska ai-

emmin merkittävän panostuksen kehitysavun saralla antoivat vapaaehtoisjärjestöt. Siirtomaavallan aika-

na erityisesti vapaaehtoisjärjestöt, usein kirkot ja kirkkopohjaiset järjestöt, olivat merkittävimpiä avustus-

ten tarjoajia. Kehityskansalaisjärjestöt syntyivät 1900-vuosisadan alkupuolella reaktiona tilanteisiin, jotka 

aiheuttivat ihmisten kärsimystä, turvattomuutta, heikensivät hyvinvointia ja arvokkuutta. Tällaisia tilan-

teita olivat muun muassa luonnonkatastrofit. Kahdesta maailmansodasta seurasi painopisteen muutos. 

Kehityskansalaisjärjestöjä alkoi syntyä ja toimia sellaisilla humanitaarisilla aloilla, jotka olivat ihmisen 

aikaansaamia. Suurimmat hätäapu- ja kehitysjärjestöt Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ovat alkujaan 

perustettu toisen maailmansodan aikana ja jälkimainingeissa Euroopassa ennen virallisten, bilateraalisten 

lahjoittajatoimistojen syntyä. Tunnetuimpina järjestöinä pidetään muun muassa Oxfamia. Alkujaan kan-

salaisjärjestöt eivät olleet osa instituutionaalista apujärjestelmää, vaan toimivat yksityisen tuen varassa. 

Niiden toimintaa ohjasi ideologiset ja hengelliset päämäärät yhteiskunnalliseen reformiin ja muutokseen. 

(Fowler 2000b, 639; Riddell 2008, 24–26.) Ennen kuin siirryn tarkastelemaan kehitystä ja kehityskansa-

laisjärjestöjä kylmän sodan aikana, määrittelen lyhyesti kehityskansalaisjärjestöt. 

Ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää kehityskansalaisjärjestöille (engl. non-governmental 

development organisation (NGDO) tai development non-governmental organisation (development 
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NGO)). Muiden kansalaisjärjestöjen tapaan myös kehityskansalaisjärjestöt ovat ei-valtiollisia toimijoita, 

mutta erotuksena muista kansalaisjärjestöistä ne osallistuvat suorasti tai epäsuorasti kehitysteollisuuteen. 

Yleensä järjestöt toimivat ”välittäjinä” kysymyksissä, jotka koskevat kestävää kehitystä ja yhteiskunnal-

lista oikeudenmukaisuutta. Järjestöjen tavoitteena on parantaa köyhien ja eristettyjen ryhmien oloja. 

Kehityskansalaisjärjestöjen keskuudessa vallitsee epäyhtenäisyys ja monimuotoisuus, joka on seurausta 

muun muassa pohjois-etelä-jaottelusta, järjestöjen koosta, toimintamuodosta ja ideologis-

ta/motivaatiosta. (Atack 1999, 855; Fowler 2000a, 601) Kehitysdiskurssissa on alettu myös puhua li-

sääntyvässä määrin kansalaisyhteiskuntajärjestöistä (engl. civil society organisation), joka on joustavampi 

ja laajempi termi kuin kansalaisjärjestö. (esim. Hakkarainen - Kontinen 2007, 309; Riddell 2008, 49.)  

Kehitysdiskurssissa kansalaisjärjestöistä erotellaan ruohonjuuritason järjestöt (engl. grass-

roots organisation (GRO)), joiden tavoitteena on edistää ruohonjuuritason kehitystä osallistuvalla taval-

la. Yleisesti ruohonjuuritason järjestöjen jäsenrakenne koostuu köyhistä ihmistä, jotka pyrkivät edistä-

mään omia etujaan. Järjestöt ovat syntyneet ulkomaan apuprojektien, sisäisen oppimisen, tukijärjestöjen 

tai muiden projektien kautta. Järjestön koko vaihtelee muutamista jäsenistä aina kymmenien tuhansien 

ihmisten järjestöiksi, joilla on kiinteä rakenne. Järjestöjen budjetteja on vaikea arvioida, koska suurin osa 

panoksesta syntyy sisäisesti. Syntynyttä panosta ei näin ollen ole mahdollista arvioida rahallisesti. Kansa-

laisjärjestöjen ja ruohonjuuritason järjestöjen rinnalla puhutaan myös yhteisöpohjaisista järjestöistä (engl. 

community-based organisation (CBO)), jotka normaalisti hoitavat yhtä tarvetta kerrallaan. Ne ovat lä-

hinnä selviytymismekanismi. Yhteisöpohjaisia järjestöjä pidetään liian pieninä ja paikallisina, jotta niillä 

olisi vaikutusta köyhyyden vähentämiseen. (Götz 2008, 235; Nyamugasira 1998, 300; Uvin 1995, 495–

496.) 

 

2.2.1. Kehitysparadigmat kylmän sodan aikana 
Kehityksen ensimmäiset puolestapuhujat kavensivat termin kehityksen merkityksen taloudelliseen kas-

vuun. YK:n piirissä myös termi sosiaalinen kehitys sai jalan sijaa 1950-luvulla, mutta se oli vain epämää-

räinen vastine taloudelliselle kehitykselle. 1960-luvulla, jota kutsutaan ensimmäiseksi YK:n kehitysvuosikym-

meneksi, taloudellinen kehitys alkoi menettää osan optimismistaan. Nopea kasvu lisäsi epätasa-

arvoisuutta. Sosiaalinen kehitys nähtiinkin osittaisena edellytyksenä taloudelliselle kehitykselle ja osittain 

moraalisena oikeutuksena sille. (Esteva 1992, 11–14.)  

1950-luvun aikana myös kansalaisjärjestöjen painopiste siirtyi Euroopasta kehitysmaihin 

dekolonisaatioprosessin seurauksena. 1950- ja 1960-luvuilla kansalaisjärjestöjen ensimmäisiä kehitysapu-

aloitteita dominoivat tekninen apu ja tekniset yhteistyöohjelmat. Teknisen avun ja teknisten yhteis-

työohjelmien tarkoituksena oli helpottaa osaamisen puutetta ja kohdistaa huomio köyhien maiden heik-

koon institutionaaliseen kapasiteettiin. Prosessin johdosta sekä suuri joukko uusia kansalaisjärjestöjä 

perustettiin että järjestöjen painopiste siirtyi politiikan, talouden ja yhteiskunnan rakenteellisiin muutok-

siin. Kehityskansalaisjärjestöjä motivoi kehitys poliittisena projektina enemmän kuin armeliaisuus kärsi-
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viä kohtaan. Kehitystyön odotettiin olevan väliaikaista, koska kehityksen ajateltiin johtavan nopeasti 

talouskasvuun ja nousuun. Ne mahdollistaisivat kehittyvien maiden saavuttaa ”kehittyneet” vastineensa. 

Kansalaisjärjestöjen varhaisin toiminta oli hyvin rajoittunutta. Toimintaa rajoitti rahoituksen puute. 

Kansalaisjärjestöt eivät olleet tarpeeksi tehokkaita toimijoita, jotta ne olisivat saaneet virallista apua. 

Tehottomuus näkyi etenkin henkilökunnan ja vapaaehtoisten taitojen puutteena. Aina 1960-luvun alku-

puolelle asti kansalaisjärjestöjen tarjoama kehitysapu ja -työ säilyivät pienen mittakaavan hätäapuna ja 

perinteisenä palvelujen tarjoamisena. Puhutaan kansalaisjärjestöjen ensimmäisestä vaiheesta. (Bebbing-

ton et al. 2008, 12; Fowler 2000b, 639; Riddell 2008, 27–28; Tandon 2000, 319.)     

Kun ensimmäisellä kehityksen vuosikymmenellä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys käsi-

tettiin erilliseksi, toinen vuosikymmen, 1970-luku sulatti ne. Uuden paradigman muodostamisessa auttoi, 

että fyysiset resurssit, tekniset prosessit, taloudelliset ulottuvuudet ja sosiaalinen muutos olivat vuoro-

vaikutuksessa. Todellisuudessa toinen vuosikymmen ei onnistunut yhdistävään lähestymistapaan, vaan 

”merkittävämmät” ongelmat kuten ympäristö, nälkä, naiset, asuminen ja työllisyys saivat suurimman 

huomion. Jokaisella ongelmalla oli itsenäinen elämänkaari aina siihen asti, kun alettiin keskustella jokai-

sen ongelman monimutkaisesta suhteesta kaikkien muiden ongelmien kanssa. Ei osattu päättää, mikä 

ongelmista oli tärkein. (Esteva 1992, 14–15.) 

1970-luvulla kansalaisjärjestöjen roolissa ja lähestymisessä kehitykseen tapahtui huomat-

tava muutos, kun niiden kehitystoiminta alkoi laajentua ohi perinteisen palvelun tarjoamisen. Erityisesti 

kirkot eivät pystyneet pyörittämään kouluja ja sairaaloita entiseen tapaan, vaan joutuivat luovuttamaan 

ne takaisin valtion hoidettavaksi. Täten kirkkopohjaiset ja itsenäiset kansalaisjärjestöt alkoivat monipuo-

listaa ja laajentaa toimintaansa, erityisesti maaseudun kehittämiseen, luotto- ja säästötoimintaan. Toista 

mieltä on Fowler, jonka mukaan 1970-luvulla kehityskansalaisjärjestöjen kohderyhmäksi tulivat köyhät 

ja enemmän haavoittavaiset ryhmät. Kansalaisjärjestöjen painopiste siirtyi sosiaalisten palveluiden, ter-

veyden ja koulutuksen, tarjontaan. Ensimmäisen kerran kasvavassa määrin myös viralliset lahjoittajat 

alkoivat tarjota virallista apua kansalaisjärjestöille. Sekä kehityskansalaisjärjestöjen että virallisten lahjoit-

tajien määrä alkoi täten kasvaa. (Fowler 2000b, 639–640; Riddell 2008, 33.)  

Kehityskansalaisjärjestöjen huomioimista kehitysteollisuudessa 1970-luvulla pidetään al-

kuna kansalaisjärjestöjen tarjoamalle vaihtoehtoiselle kehitysparadigmalle. Puhutaan myös kansalaisjär-

jestöjen toisesta vaiheesta, joka kesti aina vuosiin 1980–1985. Vaihtoehtoinen kehitysparadigma on 

mahdollista erottaa valtavirran kehitysajattelusta. Ensinnäkin järjestöt tarjosivat paikallistason kehitystä, 

joka toteutettiin paikallisten tarpeiden mukaan pienimuotoisesti. Paikallisella agendalla oli näin ollen 

paikalliset tavoitteet. Yksittäistä kylää tai slummia tarkasteltiin alueena, missä elävien ihmisten sosiaalis-

taloudellista tilannetta pyrittiin parantamaan. Kehitysparadigma toteutettiin integroidusti ja huomioon 

otettiin yksilöt, heidän perheensä ja yhteisöt. Kehitys oli luonteeltaan osallistuvaa eikä kehitystä katsottu 

olevan mahdollista tuoda ulkoapäin. Kehitysparadigmalla oli ideologinen ja innoittava luonne. Tarkaste-

luun otettiin ”vähäpätöiset” ryhmät toisin kuin valtavirran kehitysajattelussa, joka perustui bruttokan-
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santuotteen kasvulle ja makrotalouden kehitykselle. (Bebbington et al. 2008, 11; Tandon 2000, 319–

321.) 

Vaihtoehtoinen kehitysparadigma nähtiin vaihtoehtona erityisesti auktoritaaristen valtioi-

den tarjoamille lupauksille ja todellisuuden aiheuttamalla kuilulle. Valtioiden olemassaolon kritisoitiin, 

koska valtiot eivät pystyneet parantamaan köyhien ja heikkojen tilannetta. Valtavirran kehityksen seura-

uksena alkuperäisihmisiä, maaseudun köyhiä ja kaupunkien slummeissa eläviä (pakko)siirrettiin. Ihmis-

ten yhteys maahan, elinkeinoon ja yhteisöön katkesi. Täten kehitystä alettiin ensimmäisen kerran tarkas-

tella ”oikeudellisena lähestymistapana”. Vaihtoehtoinen kehitys keskittyikin tasa-arvoiseen jakoon ja 

sosiaaliseen oikeuteen. Toisaalta kriittiset äänet kehityskansalaisjärjestöjä kohtaan vaimennettiin. (Mitlin 

et al. 2007, 1700; Tandon 2000, 321.)  

1980-luvulla, jota kutsuttaan kehityksen kadonneeksi vuosikymmeneksi, alkoi kansalaisjärjestö-

jen kolmas vaihe. Ensimmäisen kerran kansalaisjärjestöjen rooli kehityksessä tunnustettiin laajalti ja 

viralliset lahjoittajat ryhtyivät rahoittamaan järjestön toimintaa huomattavassa mittakaavassa. Puhutaan 

kansalaisjärjestöjen ”nousukaudesta”, jonka taustalla vaikutti laajemmat rakenteelliset muutokset kan-

sainvälisessä politiikassa. On löydettävissä kolme merkittävämpää muutosta valtioiden, markkinoiden ja 

kansalaisyhteiskunnan rooleissa. Muutokset ovat makrotalouden epätasapaino ja kriisit useissa maissa, 

poliittinen demokratiaprosessi ja muutos hallitsevassa kehitysdiskurssissa. Syntyi rakenteellinen sopeut-

tamisprosessi (engl. structural adjustment process), jota kansalaisjärjestöjen oli tarkoitus implementoida 

ja toimia tiedon tarjoajina ja aktivisteina. Kehityksen kadonneella vuosikymmenellä valtiojohtoiset kehi-

tysmallit menettivätkin houkuttelevuutensa. Samalla myös kansalaisjärjestöjen lisääntynyt yhteistyö val-

tioiden kanssa vähensi kansalaisjärjestöjen tarjoaman vaihtoehtoisen kehitysparadigman merkitystä. 

(Bebbington et al. 2008, 13–14; Esteva 1992, 16.) 

 

2.2.2. Neoliberaalilähestymistapa kehitykseen kylmän sodan jälkeen 
1990-luvulla kylmän sodan loppumisen seurauksena neoliberaalilähestymistapa sai jalansijaa. Neolibe-

raalilähestymistapa painottaa markkinaorientoituvaa kasvua ja kehitystä. Taustalla vaikutti toisen maail-

mansodan jälkeinen kehitys, joka ei katsottu johtaneen mihinkään. Päinvastoin sosialismin lupaukset 

olivat johtaneet vain lisääntyneeseen, globaaliin epätasa-arvoisuuteen. Syntyi uusi kehityseetos. Estevan 

mukaan pohjoisessa uutta kehityseetosta kutsuttiin aluksi uudelleen kehittymiseksi, (engl. redevelop-

ment) koska aiempien kehitysmallien nähtiin joko kehittäneen huonosti tai niitä pidettiin vanhanmallisi-

na. Etelässä uudelleen kehittyminen tarkoitti 1980-luvun sopeuttamisprosessin lopullista hylkäämistä. 

Tilaa tehtiin ”pohjoisen jätteille ja teollisuuden tähteille”. Taustalla vaikutti kilpailun pakkomielle ja pel-

ko jäämisestä kilpailun ulkopuolelle. Etelässä uudelleen kehitys tarkoitti niin kutsutun epämuodollisen 

sektorin taloudellista kolonisaatiota. Uudelleen kehittymisen uusi suunta oli kestävä kehitys ”yhteisen 

tulevaisuutemme puolesta”. (Esteva 1992, 16–17; Greig et al. 2007, 100; 102.)  
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Kansalaisjärjestöt kutsuvat neoliberaalia lähestymistapaa uudeksi poliittiseksi agendaksi19. Lä-

hestymistapa aloitti kehityskansalaisjärjestöjen neljännen vaiheen, joka on seurausta järjestöjen saamasta 

kritiikistä. Vaihtoehtoisella paradigmalla pyrittiin kaikki kritiikki kansalaisjärjestöjä kohtaan. Agenda 

keskittyy muun muassa ympäristöön, ekologiseen tasapainoon ja kestävään kehitykseen sekä naisten 

oikeuksiin että tasa-arvoon. Uusi agenda sulautui myöhemmin osaksi vaihtoehtoista kehitysparadigmaa. 

Uusi poliittinen agenda, jota voidaan kutsua myös uudeksi pro-kansalaisjärjestönormiksi ja uudet kansainvä-

liset mahdollisuudet ovat parantaneet kansalaisjärjestöjen rahoitusta ja hyväksymistä 1980- ja 1990-

luvuilla. Kansalaisjärjestöt ovat 1900-vuosisadan loppupuolella saaneet enemmän näkyvyyttä lähes kai-

kissa maissa. Järjestöjen rooli ja panostus on huomattu. Järjestöjen läsnäoloa, kokemusta ja näkemyksiä 

on alettu kuunnella kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kuten YK- ja Bretton Woods -järjestelmissä. 

Kansalaisjärjestöt nähdäänkin kehityksessä merkittävinä ”kumppaneina”. (Bebbington et al. 2008, 15; 

Dichter 1999, 46; Lewis 1998, 502; Reimann 2006, 59–60; Tandon 2000, 321.) 

Lähtökohdat, jotka muotoiltiin 1970-luvulla kuten paikallinen kehitys, integroidut inter-

ventiot, köyhien mobilisoiminen ja osallistuminen, ovat 1990-luvulta lähtien olleet kehityksen tunnus-

merkkejä. Tilanne on tarjonnut kansalaisjärjestöille tyytyväisyyttä ja saavutuksen tunnetta, vaikka sen 

uhkana pidetään muun muassa taloudellista kasvua, yksityisiä yrityksiä ja globalisaatiota20. Tandonin 

mukaan viimeistään 2000-luvulla valtavirran kehitysparadigma on sulautunut vaihtoehtoiseen kehityspa-

radigmaan. Toisaalta virallisten lahjoittajajärjestöjen kasvaneesta rahoituksesta kansalaisjärjestöille on 

seurannut, että järjestöjen on entistä vaikeampi haastaa vallitsevia ideoita ja sääntöjä. Näin ollen kansa-

laisjärjestöistä on tullut neoliberaalin lähestymistavan toteuttajia. On olemassa täten kaksi näkemystä. 

Toisessa lähtökohtana on valtavirran kehityksen sulautuminen vaihtoehtoiseen kehitykseen ja toisessa 

vaihtoehtoisen kehityksen sulautuminen valtavirran kehitykseen. (Mitlin et al. 2007, 1702; Tandon 2000, 

321–328.) 

Hallitsevan näkemyksenä kriittisemmässä tutkimuksessa on vaihtoehtoisen kehityksen su-

lautuminen valtavirran kehitykseen. Esimerkiksi Easterly (2008, 62) toteaa kriittisesti, että 1970-luvulla 

alkanut rakenteellinen sopeuttamisprosessi ei ole hävinnyt, vaan se vaihtoi vain nimeä köyhyyden vä-

hentämiseen. Myös Mosley ja muut (2004, F217) näkevät köyhyyden vähentämisen Maailmanpankin 

agendana, johon liittyy ajatus proköyhistä (engl. pro-poor). Näin ollen 2000-luvulle tultaessa neoliberaali-

lähestymistapa kehitykseen on hallitseva näkemys. Neoliberaalipolitiikka painottaa vähäisempää valtion 

säännöstelyä, laajempaa taloudellista avoimuutta ja yrittäjyyden ”sisäisen hengen” vapauttamista kaikissa 

yhteiskunnallisista muodoista. Neoliberalismia on kritisoitu, ettei se ota tarpeeksi huomioon epätasa-

arvoisuutta valtioiden sisällä ja välillä. Toisaalta oletus, että on olemassa positiivista korrelaatiota demo-

kratian ja vapaiden markkinoiden välillä, on jäänyt vajavaiseksi. Vapaat markkinat sopivat yhteen myös 
                                                 
 
19 Reimann (2006, 60) katsoo, että uusi poliittinen agenda on skeptinen ilmaus kansalaisjärjestöjen uudesta toimi-
juudesta kehityksen parissa.       
20 Ks. laajemmin Tandon (2000). 
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autoritääristen hallintojen kanssa. (Greig et al. 2007, 100–107.) Tarkastelen lähimmin epätasa-

arvoisuutta ja köyhyyttä, jotka ovat pitkään nähty pääasiallisina ongelmina (neoliberaalissa) kehitysajatte-

lussa. Suhteellinen painotus niihin on muuttunut ajansaatossa. (esim. Easterly 2008, Greig et al. 2007, 

Riddell 2008.)  

Tarkasteltaessa epätasa-arvoisuutta keskeisenä kysymyksenä on ollut, onko epätasa-

arvoisuudella avainrooli prosessissa, joka luo ja ylläpitää köyhyyttä. Alkujaan arkijärjellä ajateltuna epäta-

sa-arvoisuus tarkoitti tulojen tai varakkuuden eroavaisuuksia, joita ihmisillä on yksittäisessä maassa. Lä-

hempi tarkastelu osoittaa käsitteen monimutkaisuuden, koska epätasa-arvoisuudeksi käsitetään muun 

muassa erot koulutuksen tasossa ja pääsyssä terveydenhoitoon. Vallalla on kolme erilaista näkemystä 

tasa-arvoisuuteen. Mahdollisuus tasa-arvoisuuteen (engl. equality of opportunity) -kannattajat näkevät, 

että jokaisella pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus saavuttaa yhteiskunnan tarjoamia etuja ja palkkioita. 

Lopputuloksena tasa-arvoisuus (engl. equality of outcome) on radikaalimpi näkemys, jossa tasa-arvoisuus 

rakentuu vastauksena kysymykseen minkä tasa-arvoisuus. Laajimman kannatuksen on saanut edellinen 

näkemys eli mahdollisuus tasa-arvoisuuteen, jonka strukturalistinen näkemys haastaa. Mahdollisuudessa 

tasa-arvoisuuteen etsitään epätasa-arvoisuuden oireita, kun taas strukturalistisen näkemyksen mukaan 

pitäisi keskittyä tukemaan prosesseja tasa-arvoisuuteen ja estää syitä epätasa-arvoisuuteen. Pitäisi täten 

tarkastella sosiaalisia rakenteita, jotka ylläpitävät epätasa-arvoisia valtasuhteita. Strukturalistit pelkäävät, 

että siirryttäessä epätasa-arvoisuuden analysoimisesta köyhyyden analysoimiseen päädytään käsittele-

mään köyhyyden oireita ennemmin kuin syitä. (Greig et al. 2007, 10–16.) 

Kuten epätasa-arvoisuudella köyhyydellä oli arkijärkeen pohjautuva merkitys: ihmisillä ei 

ole tarpeeksi ruokaa ja muita perusartikkeleita. Heräsi kiinnostus, kenen ja miten köyhyys tulisi määritel-

lä. Olemassa on useita kilpailevia näkemyksiä, jotka on parhainta ajatella jatkumona. Kolme jatkumoa 

on köyhyyden suppea ja laaja määritelmä, absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys ja objektiivinen ja sub-

jektiivinen köyhyys. Kun köyhyys määritellään suppeasti, se on helposti ymmärrettävää ja mitattavaa. 

Merkittävimmän ”supistamisen” käsite on kokenut, kun köyhyys määritellään alle yhdeksi Yhdysvaltain 

dollariksi päivä/henkilö. Laajempi määritelmä käsittelee täysivaltaisemmin köyhyyden monia kasvoja ja 

prosesseja, jotka luovat köyhyyttä, ylläpitävät tai vähentävät sitä. Absoluuttinen köyhyys kuvastaa tilan-

netta, jossa ihmiset eivät voi saavuttaa heidän vähimmäisiä fyysisiä tarpeita tulojensa takia. Yleensä köy-

himmät valtiot ovat asettaneet absoluuttisen köyhyyden rajan, jota mitataan päivittäisellä kalorisuosituk-

sella. Suhteellinen köyhyys on syntynyt absoluuttisen köyhyyden saaman kritisoinnin seurauksena. Suh-

teellinen köyhyysraja suhteutetaan valtion mediaanituloihin eikä maailmanlaajuiseen lähtökohtaan. Tar-

kasteltaessa objektiivisia määritelmiä ja köyhyyden mittaamista tutkijat päättävät kerättyä ja analysoitua 

tietoa hyödyntäen, ketkä ovat köyhiä ja ketkä eivät. Puhutaan siis objektiivisesta köyhyydestä. Subjektii-

visessa köyhyydessä määritelmät ja mittarit muodostuvat, miten ihmiset näkevät oman asemansa ja tois-

ten aseman yhteisöissään tai yhteiskunnassaan. Kehitystutkimuksessa ja -politiikassa 2000-luvulla erityi-
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sesti subjektiivisesta köyhyydestä on tullut köyhyyden arvioinnin merkittävin näkökulma. (Greig et al. 

2007, 16–19.)   

Köyhyyteen ja epätasa-arvoisuuteen liittyy kiinteästi ihmisoikeuskysymykset. (esim. Greig 

et al. 2007.) Kehitysteollisuus eli vuosikymmeniä täydellisessä eristyksessä ihmisoikeuskysymyksistä, 

mutta 1990-luvulla tilanteessa tapahtui muutos. Siihen vaikuttivat kylmän sodan loppuminen, rakenteel-

lisen sopeuttamisprosessin epäonnistuminen ja kehitysajattelijat, jotka määrittelivät kehityksen, ei vain 

taloudelliseksi kasvuksi mutta myös ihmisoikeudeksi. Kehityksen määritteleminen ihmisoikeudeksi on 

Uvinin mielestä jäänyt epämääräiseksi ja riidanalaiseksi. Keskustelu kehityksestä ihmisoikeutena ei ole 

uusi asia, vaan se sai jalan sijaa kolmannessa maailmassa jo 1970-luvulla. Kaksi vuosikymmentä myö-

hemmin se hyväksyttiin myös globaaliin, lainalaiseen konsensukseen. 2000-luku toi tulessaan uuden 

paradigman, jossa kehityksestä ja oikeuksista tuli saman dynamiikan eri aspekteja. Kehitykseen uudel-

leen määritellään kuuluviksi ihmisoikeudet rakentavana osana. Sosiaaliseen muutokseen tähtäävät pro-

sessit ovat poikkeuksetta sekä oikeuspohjaisia että taloudellisesti perusteltuja. (Uvin 2007, 597–601.) 

Kansalaisjärjestöt ovat menneet pisimmälle ottaessaan oikeuspohjaisen lähestymistavan 

(engl. rights-based approach) heidän työnsä uudeksi visioksi. Uuden lähestymistavan hyvinä puolina on, 

että se auttaa uudelleen määrittelemään kehitysongelman luonteen ja kehityshankepyrkimyksen vaati-

mukset, velvollisuudet ja mekanismit. Ne edistävät näin ollen kunnioitusta ja tuomitsemista oikeuksien 

rikkomisesta. Toisaalta kun oikeuspohjaista lähestymistapaa hyödynnetään, lähestymistavan pitäisi kun-

nioittaa niiden ihmisten arvokkuutta ja henkilökohtaista autonomiaa, joita väitetään autettavan. Kehi-

tyksen saralla prioriteetin antaminen köyhille ja eristetyille ei ole mullistavaa. Sehän on ollut agendalla jo 

melkein 30 vuotta. (Uvin 2007, 602–603.)  

 

2.3. Pohjois-etelä-jako, kehityksen eräs rajalinja 
Kehityksen kieleen kuuluu kiinteästi niin sanotut kollektiiviset substantiivit tai leimat, toisin sanoen 

määritelmät joiden avulla leimataan suurin osa maailman maista köyhiksi. Arvostelijoiden mukaan maita 

ei voida riittävästi käsittää yhdeksi kategoriaksi, koska kollektiivinen substantiivi yliyleistää kokemuksen 

ja alikorostaa eroavaisuuden. Lisäksi ongelmana kollektiivisen substantiivin identifioimisessa on, että 

tarkastelussa unohtuu osa köyhien maiden rakenteellisesta epätasa-arvoisuudesta. Kaikki sosiaaliset 

ryhmät eivät kärsi tasa-arvoisesti köyhissä maissa. Kollektiivisen substantiivin puolustuksena pidetään 

sen käyttöä analysointiyksikkönä, kun on tarpeellista ilmaista kyseisten maiden käsitystä itsestään sub-

jektiivisina kollektiiveina, maita sitoo keskinäinen solidaarisuus tai mailla on tarpeeksi objektiivisia yhtä-

läisyyksiä, jotta ne voidaan sijoittaa samaan kategoriaan. (Greig et al. 2007, 43–45.)      

Jos sitten päädytään hyväksymään kollektiivinen identiteetti köyhille maille, herää kysy-

mys, mikä leima täsmällisimmin kuvaa käsillä olevaa ongelmaa. Jokainen leima ei vain reflektoi nimettyjä 

maita, mutta myös tarjoaa ymmärtämystä omaksuttuihin teorioihin. Toisin sanoen mahdollistaa käsitte-

lyn historiallisista alkuperistä, muutoksen dynamiikasta ja mahdollisista tulevaisuuksista. Käsitteet kuten 
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jälkeenjääneet maat, kehitysmaat, vähemmän kehittynyt maailma, maatalousmaat ja ei-teollistunut maailma21 painot-

tavat yksilöllistä ominaisuutta kuvailtaessa kyseisiä maita. Toisaalta käsitteet periferia, satelliitit, marginalisoi-

tuneet maat ja alistetut maat 22 vihjaavat enemmän rakenteelliseen suhteeseen maan asemaa määriteltäessä. 

Jokaisella näistä leimoista on rasitteena historiallinen konteksti. Greig ja muut kutsuvat leimojen käsit-

tämistä kielelliseksi käänteeksi muistutuksena kielen vallasta, joka ei toimi vain todellisuuden representaa-

tiona vaan myös oppaana. Leimaamisen tehtävänä on olla toimintojen valikoimana aina luokittelusta 

mielikuvien luojaksi. Se toteutuu tarjoamalla suhteellinen kuvio. Puhdasta määritelmää ei ole mahdollis-

ta saavuttaa. Kieli ei ole vain teoreettisen viitekehyksen vanki mutta myös historian. Etelää ja globaalia 

etelää pidetään vain toisena käsitteenä. Tarkoituksena on voittaa ongelmat, joita syntyi kolmannen maa-

ilman leiman kanssa. (Greig et al. 2007, 48–51.) Näin ollen maiden leimaaminen eri käsitteillä ei ole yk-

siselitteinen prosessi ja jokaisella käsitteellä on oma historiansa, kehityksensä ja merkityksensä. Seuraa-

vaksi tarkastelen yhtä leimaavaa käsitettä, pohjois-etelä-jakoa ja siihen liittyvää pohjoisen ja etelän kansa-

laisjärjestöjä.  

Ensimmäisinä käsitteen pohjois-etelä-jako käyttäjänä pidetään David Horowitzia. Horo-

witz mainitsee kirjassaan Hemispheres North & South: Economic Disparity Among Nations (Eckl - Weber 

2007, 3) vuonna 1966, että on olemassa eroja ja epäsuhdetta rikkaiden ja köyhien välillä maantieteellises-

ti. Erot ja epäsuhteet heijastuvat horisontaalisesti. Eroavuus on nähtävissä teollistuneen ja kehittyneen 

pohjoisten maiden ja köyhän ja alikehittyneen etelän maiden välillä. (Horowitz 1966, 3.) Eckl ja Weber 

(2007, 19) huomauttavat, että kirjassaan Horowitz ei puhu selvästi pohjois-etelä-jaosta. Nähtävissä on, 

että Horowitz liittää etelän maihin alikehittyneisyyden.     

  Käsite pohjois-etelä-jako (engl. North-South divide) kuten myös muunnelmat pohjois-

etelä-kuilu (engl. North-South gap) ja pohjois-etelä-rakoilu (engl. North-South cleavage) ovat vakiintunei-

ta määritelmiä sekä yleisessä kielenkäytössä että akateemisessa maailmassa. Käsite sekä yksinkertaistaa 

asioita että muodostaa oman todellisuuden. Esimerkiksi akateemisessa maailmassa käsitettä pidetään 

objektiivisesti annettuna. Ongelmalliseksi käsitteen tekee todellisuuden rakentuminen kielen kautta, 

jolloin kyseinen lause yksinkertaistaa todellisuutta ja luo väärinymmärryksen mahdollisuuksia. Lähempi 

analysointi osoittaa jaon viittaavan jaotteluun, pohjois-etelä-jaon tapauksessa erilliseen pohjoiseen toisel-

la puolella ja etelään toisella puolella. Yhdistelmänä pohjois-etelä viittaa Ecklin ja Weberin mukaan 

kolmeen tapaan ymmärtää lausetta: binaarisena, maantieteellisenä ja jatkumona itä-länsi-jakoon. (Eckl - 

Weber 2007, 3–6.)  

  Binaarinen vastakohtaisuus pohjois-etelä-jaottelussa täytyy hylätä. Binaarisuus viittaa jo-

ko/tain loogiseen rakenteeseen, jolloin joku voi olla vain pohjoinen tai etelä mutta ei kumpaakaan sa-

manaikaisesti. Pohjoinen ja etelä ovat maantieteellisiä termejä, jotka visuaalisesti viittaavat myös poh-
                                                 
 
21 Engl. backward countries, developing countries, less-develop world, agrarian countries and non-industrial 
world 
22 Engl.  periphery, satellites, marginalized countries and subordinate countries  
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jois-etelä-jakoon. Pohjois-etelä-jaon tyyppiset käsitesanat erotellaan metaforiin ja metonymioihin. Edel-

linen, metafora korvaa yhden termin toisella, jolloin tarkoituksena on ilmaista samanlaisuutta. Jälkim-

mäinen, metonymia viittaa rinnakkaiseen mielleyhtymään kahden sanan välillä. Esimerkiksi, kun pu-

humme purjeista, tarkoitamme laivoja. Tarkasteltaessa lausetta pohjois-etelä-jako metaforisista lähtö-

kohdista törmätään useisiin ongelmiin. Pohjoisen ajatellaan viittaavan toispuolisen binaarin hallitsevaan 

puoleen ja etelän resessiiviseen puoleen, koska pohjois-etelä viittaa ylä- ja alapuoliseen tilanteeseen. 

Normaalisti ajatellaan pohjoiseen mentäessä, että menemme ylöspäin ja vastaavasti etelään päin mentä-

essä, että menemme alaspäin. Toisaalta metonymia David Logden mukaisesti viittaa, että jotain otetaan 

tai jätetään pois. Esimerkiksi etelän hallituksiin, etelän yrityksiin tai etelän ihmisiin viitatessa puhutaan 

vain etelästä ilman mitään määrettä. (Eckl - Weber 2007, 4–5) 

Pohjois-etelä on eräänlainen maantieteellinen täydentymä itä-lännelle, toisin sanoen maa-

ilma on jaettu kahdesti historiassa, kolonialistinen/imperialistinen -jakoon ja kylmän sodan ideologinen 

-rajaan. Itä-länsi-konfliktia ja pohjois-etelä-jakoa ei pitääkään vain kielellisesti samankaltaisina käsitteinä, 

vaan vastaavanlaisina ilmiöinä akateemisessa maailmassa, missä niiden suhde on vakiintunut. Esimerkik-

si Horowitz Kiplingiä mukaillen toteaa, että ”me saavutamme pisteen, missä ’pohjoinen on pohjoinen ja 

etelä on etelä eikä koskaan nämä kaksi tule kohtaamaan’”23. Kiplingin alkuperäisessä lauseessa todetaan, 

että ”itä on itä ja länsi on länsi”24 (Horowitz 1966, 102). Itä-länsi-konfliktin päättymisestä on näin ollen 

saattanut seurata käsitteen pohjois-etelä-jako yleistyminen. Tarkkaa ajankohtaa ei ole mahdollista määri-

tellä, milloin pohjois-etelä-jako vakiintui globaalissa kielenkäytössä. Tandonin sanoin: hävinneen kylmän 

sodan aikaisen idän ja lännen dynamiikan korvasi pohjoisen ja etelän välinen dynamiikka, jonka seura-

uksena myös kehitysagenda itsessään koki merkittävän muutoksen. (Eckl - Weber 2007, 5–6; Tandon 

2000, 322.) 

Pohjois-etelä-jako viittaa jakoihin kehittynyt/kehitys- (engl. developed/developing) ja teol-

listuneet/ei-teollistuneet (engl. industrialised/non-industrialised) maat, jolloin muodostuu mielikuva 

valtiokeskeisyydestä. Ecklin ja Weberin mainitsevien rinnastuksien lisäksi on löydettävissä kolmas pari 

ensimmäinen/kolmas maailma, jonka Arrighi ja muut (2003, 4) rinnastavat pohjois-etelä-jakoon. Poh-

jois-etelä-jaon tarkempi tarkastelu paljastaa, että käsitteen käyttö ilmentää rajalinjaa kehitty-

nyt/kehittymätön tai teollistunut/ei-teollistunut välillä. Rajalinja on saavuttamaton, jos pohjois-etelä-

jaon käsitettä analysoitaisiin yksinään. Tämä on nähtävistä esimerkiksi, kun puhutaan teollistuneesta 

pohjoisesta roolimallina etelällä, jonka tehtävänä on imitoida edellistä. Tällöin teollistumista käytetään 

mittarina. Esimerkki osoittaa, että se ei vain rajoita merkittävästi mahdollista vertailua yhteen kategori-

aan (kehitys), mutta myös ilmaisee tämän kategorian binaarista variaabelia (kehittynyt/ei-kehittynyt tai 

teollistunut/ei-teollistunut). Toisin sanoen useat jaot globaalin politiikan eri asia-alueet on siten kaven-
                                                 
 
23 ”We shall reach the point where ‘North is North, and South is South, and never the twain shall meet’”. (Horo-
witz 1966, 102.) 
24 ”East is East and West is West”. (Horowitz 1966, 102) 
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nettu yhteen rajalinjaan, joka erottaa kaksi kaikki piirittävänä leirinä. On myös nähtävissä pyrkimys ylit-

tää tämä binaarinen jako ja piirtää monivivahteisempi kuva erottamalla kehitysmaista eri ryhmiä. Nämä-

kin jaot säilyttävät agendan, jonka pohjois-etelä-jako on asettanut syrjinnän, ei ainoastaan kehittyneiden 

ja kehitysmaiden välillä vaan myös ei-teollistuneiden maiden keskuudessa. Samaan aikaan kehittyneet 

maat käsitetään edelleen yhdeksi ryhmäksi. (Eckl - Weber 2007, 6–7.) 

Muut tutkijat Ecklen ja Weberin lisäksi ovat kritisoineet pohjois-etelä-jakoa ja siihen rin-

nasteista ensimmäinen/kolmas maailmaa. Luokittelemalla maa etelään tai kolmannen maailman maaksi 

ei saavuteta paljon muuta kuin maan liikkumattomuutta ja staattisuutta, joka on yhtä kuin joukko on-

gelmia ja kategoria. Kategorioiminen liittyy yleisempään ”täällä” ja ”tuolla” erotteluun, joka on enem-

män tapa tai tottumus euroamerikkalaisessa yhteiskuntatieteissä. Akateemisessa maailmassa käytetään 

myös metaforaa ”köyhyys verho”, jonka avulla maailma nähdään polarisoituvan voimakkaasti rikkaa-

seen pohjoiseen ja köyhään etelään. Reuveny ja Thompson puhuvat verhosta konfliktina, joka on mer-

kittävimmin tullut esille itä-länsi-konfliktin hävittyä. (McFarlane 2006, 1413–1414; 1417; Reuveny - 

Thompson 2002, 484–485.) 

Palataksemme köyhyyteen ja tasa-arvoisuuteen Thérien katsoo, että pohjois-etelä-jakoa 

käytettiin aina 1960-luvulta 1980-luvun lopulle selityksenä maailman epätasa-arvoisuuteen ja köyhyy-

teen. Maailma jaettiin rikkaisiin, kehittyneisiin maihin pohjoisessa ja köyhään, kehittyviin maihin eteläs-

sä. Näkemys jakaa näin ollen rikkauden ja köyhyyden konnotaation pohjois-etelä-jakoon. Tästähän pu-

huvat myös Greig ja muut (2007). Vuosituhannen vaihteessa optimistisimmat tutkijat puhuivat pohjois-

etelä-diplomatiasta, joka käsittelee uudella tavalla kommunismin romahdettua muodostunutta suhdetta 

kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä. Thérien kuitenkin toteaa, että pohjois-etelä-jako ei enää tar-

joa selkeää representaatiota todellisuudesta. Ymmärtääksemme kansainvälistä epätasa-arvoisuutta ja 

köyhyyttä paremmin tarvitsemme ajankohtaisempia määritelmiä. Voidaan puhua myös Hedley Bullin 

tarkoittamasta epätasa-arvoisuudesta valtioiden keskuudessa, tai pohjois-etelä-jaon aiheuttamista sosiaa-

lista rooleista ja normeista kansainvälisessä politiikassa, kun pohditaan valtioiden erityisiä oikeuksia ja 

velvollisuuksia kansainvälisessä yhteisössä. Pohjoisella on tietynlaista velvollisuutta etelän kohtalosta. Se 

nähdään myös oikeutuksena pohjoisen väliintuloihin etelässä. Tavallisemmat väliintulot eivät kuitenkaan 

ole sotilaallisia vaan poliittisia ja taloudellisia. Esimerkiksi ulkomaan apu on yksi väliintulon muoto. 

Taustalla on ajatus isällisestä tunteesta, että kehitysmaista täytyy ”pitää huolta” ja puuttumista niiden 

sisäisiin asioihin pidetään legitiiminä. (Eckl - Weber 2007, 7; Thérien 1999, 723–724.) Täten kansalais-

järjestöjen tarjoama/antama kehitysapu on eräänlaista väliintuloa. 

    

2.3.1. Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöt     
Kun aiemmin puhuttiin pohjois-etelä-jaosta, voidaan keskustelua pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöistä 

pitää jatkumona pohjois-etelä-jaolle (Tvedt 2002). Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöt on mahdollista 

määritellä monella eri tapaa, mutta lähtökohtana on aina pohjois-etelä-jako. Eräät tutkijat jopa käyttävät 
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pohjois-etelä-sanaa synonyyminä pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöille25. Pohjoisen kansalaisjärjestöjen 

ja kehityskansalaisjärjestöjen erottaminen toisistaan ei ole ongelmatonta. Haluan painottaa, että pohjoi-

sen kansalaisjärjestöt ja kehityskansalaisjärjestöt ovat pitkälti samoja toimijoita. Täten myös niiden his-

toria ja toimijuus ovat yhdenmukaista. Olen päätynyt antamaan kummallekin käsitteellä oman luvun. 

Haluan osoittaa, että käsitteet ovat syntyneet eri konteksteista. Kehityskansalaisjärjestöt liitetään osaksi 

kehitys- ja kehitysapukeskustelua ja vastaavasti pohjoisen kansalaisjärjestöt pohjois-etelä-jakoon ja poh-

joisen ja etelän kansalaisjärjestöjen (epätasa-arvoiseen) suhteeseen. Välttääkseni toistoa painotan tässä 

luvussa näkökulmia ja kirjallisuutta, joita en ole käsitellyt kehityskansalaisjärjestöjä koskevassa luvussa.  

Degnbol-Martinussen ja Engberg-Pedersen (2003, 147) puhuvat järjestömuodosta, joka 

sisältää kolmannen osapuolen ja ensimmäisen osapuolen järjestöjä. He eivät totea suoraan, että kolman-

nen osapuolen järjestöt käsittävät pelkästään pohjoisen kansalaisjärjestöjä ja ensimmäisen osapuolen 

etelän, mutta se vaikutelma rakentuu. Kolmannen osapuolen järjestöt tyypillisesti koostuvat jäsenistä tai 

tukijoista, jotka eivät hyödy järjestön työstä. Järjestön työ kohdistuukin ulkopuolisiin kohderyhmiin, 

joiden olosuhteita pyritään parantamaan erityisellä strategialla. Muun muassa Oxfam ja CARE toimivat 

kyseisellä strategialla pohjoisessa. Ensimmäisen osapuolen järjestöt vastaavasti toimivat jäsentensä ja 

tukijoidensa hyväksi. Esimerkiksi ammattiliitojen tavoitteina kehitysmaissa on parantaa jäsentensä oike-

uksia ja osallistumisellaan kehitystyöhön hyödyntää jäseniään. Ruohonjuuritason järjestöt, jotka toimivat 

yhteisöissä, lasketaan ensimmäisen osapuolen järjestöiksi. Todellisuudessa raja näiden kahden järjestö-

muodon välillä on häilyvä. 

Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen tarkastelussa usein unohtuu, että transnationaaliset 

toimijat organisoituvat mieluiten pohjois-pohjois- tai etelä-etelä-akselilla kuin pohjois-etelä-akselilla. 

Täten on löydettävissä suorat vaikutukset koalitiorakentamiseen ja jännittyneisyyteen niiden välillä joilla 

on ja joilla ei ole (engl. global haves and haven’ts). Vaikutukset ovat muodostaneet pääasiallisen kompas-

tuskiven pohjois-etelä-jaottelun ylittävälle yhteistyölle.  Kun yhteistyön on ollut vaikeaa, aktivistit ovat 

pitäneet parempina alueellisia koalitioita, kuin käyttää suurta määrää energiaa ja aikaa koalitioiden raken-

tamiseen hyvin erilaisten ryhmien välillä. Toisaalta toimijoiden on helpompi toimia paikallisesti, jotta ne 

voivat toimia tehokkaasti kuin olla osa suurempaa transnationaalista dialogia. Smithin ja Bandyn mu-

kaan tietyn alueen yhteiset yhteistyömuodot kehittyvät yksinkertaisemmin sellaisten asioiden ympärille, 

jotka tuottavat suurinta eroavaisuutta pohjoisten ja etelän hallitusten välillä. (Smith - Bandy 2005, 6–7.) 

Käsittelen seuraavaksi etelän ja pohjoisen kansalaisjärjestö tarkemmin.  

Etelän kansalaisjärjestöt ovat ilmaantuneet paikallisina toimijoina siellä, missä pohjoisen 

kansalaisjärjestöt ovat olleet aktiivisia. Osa etelän järjestön toiminnasta on ”jatkumoa” sosiaalisille liik-

keille, joita perustettiin 1960- ja 1970-luvuilla vastavoimana valtiolle. Liikkeet olivat epämuodollisia or-

                                                 
 
25 Ks. esimerkiksi Van Rooy, Alison (2000), Good News! You may be out of a job: reflections on the past and 
future 50 years for Northern NGOs. Development in Practice, 10 (3&4): 300–318.  
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ganisaatioita, joiden jäsenille oli tyypillistä korkea motivaatio. Pohjoisessa ideologiset ja/tai humanitaari-

set organisaatiot tukivat näitä liikkeitä pääasiallisesti taloudellisesti. 1970-luvulta lähtien kansalaisjärjes-

töpiireissä puhuttiin pyrkimyksestä luoda kumppanuutta järjestöjen välillä pohjoisessa ja etelässä. Suh-

teet perustuivat pääasiassa henkilökohtaisiin suhteisiin. Sekä rahoitus että menettelytavat olivat epä-

muodollisesti säädeltyjä. Toisen sukupolven etelän kansalaisjärjestöt syntyivät 1980- ja 1990-luvuilla, 

kun rahoitus kasvoi rähähdysmäisesti. Järjestöt alkoivat työllistää toimistoissa työskenteleviä keskiluok-

kaisia, koulutettuja ja kaupunkilaisia miehiä ja naisia. (Degnbol-Martinussen - Engberg-Pedersen 2003, 

148; Mawdsley et al. 2005, 77–78.) Siten etelän kansalaisjärjestöjen toiminta alkoi muodollistua rahoi-

tuksen vaikutuksesta.  

Etelän kansalaisjärjestöt eivät ole kuitenkaan homogeeninen ryhmä. Latinalaisessa Ameri-

kassa kansalaisjärjestöt ovat itsenäisempiä suhteessa valtioon kuin Afrikassa ja Aasiassa. Latinalaisessa 

Amerikassa kansalaisjärjestöt ovat olleet muokkaamassa poliittista järjestelmää, jossa ne toimivat. Vas-

taavasti Aasiassa kansalaisjärjestöjen ja valtioiden välisissä suhteissa valtioilla on ollut tunnetusti do-

minoiva rooli. Tilanne on tasapainottunut jonkin verran, kun valtiot ovat alkaneet näkemään kansalais-

järjestöt yhteistyökumppaneina. Valtioiden ja kansalaisjärjestöjen suhteet Saharan eteläpuolissa Afrikas-

sa ovat ongelmallisimmat, koska tavallisesti diktaattorit vastustavat kansalaisjärjestöjä. Ainoan poikke-

uksen tekevät palveluja tarjoavat kansalaisjärjestöt. Suuria ja hyvin toimivia kansalaisjärjestöjä on perus-

tettu muun muassa Intiaan, Bangladeshiin, Filippiineille ja useisiin Latinalaisen Amerikan maihin, mutta 

se ei ole vallitseva tilanne suurimmassa osassa Afrikkaa tai Aasian köyhimmissä maissa kuten Nepalissa. 

Poliittinen konteksti määrittääkin pitkälti poliittiset rajalinjat, joissa valtiot ja kansalaisjärjestöt toimivat. 

Vuorovaikutus voi uudelleen muotoilla ja laajentaa rajalinjoja. (Degnbol-Martinussen - Engberg-

Pedersen 2003, 148; Fisher 2003, 21–22.) 
Vastaavasti pohjoisen kansalaisjärjestöillä on juuret teollisuusmaissa. Järjestöjen toiminta 

keskittyy kehitys- ja humanitaaristen kysymysten kautta avun vastaanottajamaihin. Aina 1980-luvulle asti 

pohjoisen kansalaisjärjestöt implementoivat omia kehitysohjelmia ja -projekteja, joita toteutti suuri yh-

teisöjen ulkopuolelta tuotu työntekijöiden joukko. Vuonna 1987 pidettiin suuri, kansainvälinen sym-

posium, johon osallistui myös lukuisia kansalaisjärjestöjä. Symposium asetti tavoitteeksi kehitysavun 

korvaamista tasa-arvoisuuteen pohjautuvalla yhteistyöllä. Etelän toimijoilla olisi tällöin johtavarooli, kun 

päätetään kehitysprioriteeteista. 1990-luvulle tultaessa debatti kansalaisjärjestöjen roolista ja tärkeydestä 

sosiaalisen muutoksen ja kehityksen kentällä muutti jälleen suuntaa. Organisaatioistumisen muodot ja 

kontekstit olivat entistä monipuolisempia. Puhutaankin uudesta työjaosta. (Degnbol-Martinussen - Eng-

berg-Pedersen 2003, 148; Mawdsley et al. 2005, 77–78; Nyamugasira 1998, 298.) Käsittelen pohjoisen ja 

etelän kansalaisjärjestöjen uutta työnjakoa osana kansalaisjärjestöjen laajempaa toimijuutta kehitysteolli-

suudessa seuraavaksi. 
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2.4. Kansalaisjärjestöjen toimijuus kehitysteollisuudessa 
Käsittelen tässä teoreettisen viitekehyksen viimeisessä luvussa yksityiskohtaisemmin kansalaisjärjestöjen 

toimijuutta. Järjestöjen toimijuudessa Rissen (2005, 260) mukaan pitää ottaa huomioon, että (kansainvä-

liset) kansalaisjärjestöt ovat lähtöisin pohjoisen, teollistuneesta maailmasta ja jakaantuneet maantieteelli-

sesti hyvin epätasaisesti. Vastakkainasettelu ulottuu aina globaalin kansalaisyhteiskunnan sisälle, koska 

globaali kansalaisyhteiskunta edistää ainakin osittain länsimaalaisia arvoja26. Toiseksi monet kansainväli-

set kansalaisjärjestöt ovat suoraan riippuvaisia valtioista erityisesti kansainvälisen kehityksen ja humani-

taarisen avun saralla. Riippuvuussuhteen takia ei voida puhua, että kansainvälisten kansalaisjärjestöjen 

maailma edustaa globaalia kansalaisyhteiskuntaa valtiojärjestelmää vastaan. Todellisuudessa kansalaisjär-

jestöjen työ noudattelee valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kiinnostuksia. Tämä oli nähtävissä 

muun muassa neoliberaalissa lähestymistavassa kehitykseen, jonka tavoitteet köyhyyden ja epätasa-

arvoisuuden poistaminen ovat sekä virallisten lahjoittajajärjestöjen että kansalaisjärjestöjen agendalla.  

Risse (2005, 269) nostaa myös legitimiteetin kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toimijuu-

den yhdeksi ongelmakohdaksi, koska toimijat eivät ole demokraattisesti vastuuvelvollisia. Esimerkiksi, 

kun verkostot ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat pyrkivät vaikuttamaan kulutustottumuksiin poh-

joisessa, nousee kysymys pohjoisen kansalaisjärjestöjen oikeudesta puhua marginalisoitujen ja köyhien 

etelän yhteisöjen puolesta. Harva kansalaisjärjestö väittää edustavansa suoraan köyhiä. Suurin osa järjes-

töistä näkee, että niiden toiminta ja transnationaalinen luonne onnistuu kuitenkin liittämään mikrotason 

toiminnan järjestön toimintaan. Lisäksi järjestöt väittävät, että niiden toimiminen osana valtioiden rajoja 

ylittäviä verkostoja tekee niistä legitiimejä toimijoita. Voivatko siis pohjoisessa toimivat kansalaisjärjes-

töt, joiden toiminta ei pohjaudu jäsenyyteen ja joiden niin kutsuttu valitsijakuntakaan ei koostu etelän 

toimijoista, olla legitiimejä? (Atack 1999, 858, Hudson 2001, 331–332.) Seuraavaksi tarkastelen kehitys-

kansalaisjärjestöjen suhteita valtioihin ja lahjoittajiin kehitysteollisuudessa, jonka jälkeen siirryn käsitte-

lemään pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen välistä toimijuutta.  

 

2.4.1. Kehityskansalaisjärjestöjen ja virallisten lahjoittajien väliset suhteet 
Kehityskansalaisjärjestöjä voidaan lähestyä lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestö-

järjestelmälähestymistavalla (engl. Donor-States-NGO- (DOSTANGO-) system approach). Kehitys-

kansalaisjärjestöjä ei näin ollen tarkastella vain perinteisen globaalin kansalaisyhteiskunnan viitekehyk-

sestä vaan osana laajempaa kansainvälistä, yhteiskunnallista järjestelmää. Tvedtin mukaan perinteinen 

viitekehys ei ota huomioon, että kehityskansalaisjärjestöjen lahjoittajina ja vaikuttajina toimivat pääasias-

sa valtiot, joille globaalissa kansalaisyhteiskunnassa ei anneta roolia. Jotta ymmärrämme valtakysymyksiä 

kansalaisjärjestöjen ja valtioiden välisissä suhteissa yleisesti sekä kansallisella että globaalilla tasolla, täy-

tyy tarkastella taloudellisia ja konseptuaalisia voimia ja järjestelmän integraatioastetta kehitysteollisuu-
                                                 
 
26 Ks. luku 2.1.3 Globaali kansalaisyhteiskunta.  
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dessa. Tärkeää on erotella myös ne toimijat, jotka ovat järjestelmän sisä- tai ulkopuolella, koska erot 

ovat merkittäviä. Tätä uutta kansainvälistä järjestelmää ei tulisi nähdä ainoastaan järjestelmänä, joka tar-

kastelee vain apujärjestelmän kanssa tekemisissä olevia kansalaisjärjestöjä. Käsittelyn kohteena täytyy 

olla myös lahjoittajat. Lahjoittajathan tarjoavat varat ja yhtälailla arvioivat kansalaisjärjestöjen onnistu-

mista. Näin ollen kansalaisjärjestön sidoksien ymmärtäminen eri rahoituslähteisiin auttaa ymmärtämään 

rakenteita, joilla on vaikutusta yksittäiseen kansalaisjärjestöön, sen toimintahistoriaan ja -tehtävään. 

(Tvedt 2002, 363–367; 371–372.)   

Lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestö-järjestelmän, joka koostuu eri alajärjestelmistä, sisällä 

pääsee kansalaisjärjestön saadessa rahaa lahjoittajalta. Myös ruohonjuuritason toimijat pakotetaan viral-

listumaan kansalaisjärjestöiksi ja ottamaan lahjoittajan alajärjestelmän kieli. Tvedtin mukaan on olemassa 

kansalaisjärjestöpuhe, jota kansalaisjärjestöt, lahjoittajat ja kansalaisjärjestöille työskentelevät konsultit 

käyttävät. Puhe on kieli, joka toimii symbolisena järjestyksenä järjestelmän sisällä. Tärkeimpinä dikoto-

mioina ja retorisina koodeina ovat ”hyvä” kehitys ja ”paha” kehitys. Kansalaisjärjestöt nähdään hyvän 

kehityksen ruumiillistumina. (Tvedt 2002, 368–369.)  

Järjestelmä ei ole muuttumaton tai riippumaton, miten muu yhteiskunta näkee sen. Toi-

mijat ovat rakenteellisesti integroituja lähinnä resurssien siirrossa ja yhteydenpidossa. Tarkempi keskit-

tyminen resurssien siirtoon ja vallitsevaan diskurssiin mahdollistaa valtamekanismien esille nostamisen 

kehitysjärjestelmästä. Kehitysapu yleisesti kuten myös kansalaisjärjestöjen avustukset reflektoivat epäta-

sa-arvoisuutta lahjoittajan ja vastaanottajan välillä kaikilla järjestelmän tasoilla. Järjestelmä luo epädemo-

kraattisia, hierarkkisia suhteita kansalaisjärjestöjen välille ja voimistaa paikallisia kansalaisjärjestöjä taval-

la, joka luo rajoja ja epätasa-arvoa paikallisen kansalaisyhteiskunnan sisällä ja vahvistaa paikallista kansa-

laisjärjestöeliittiä ja esittää kaupallistunutta ja korporatiivista mentaliteettia. Järjestelmän eettinen ja po-

liittinen legitimiteetti perustuu ennen muuta pienten ja köyhien maiden avun vastaanottajien tai kansa-

laisjärjestöjen osallistumiselle lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestö-järjestelmään. Lahjoittajat näkevät pien-

ten ja köyhien maiden edustajat arvokkaina, poliittisen imagonluonnin näkökulmasta.  (Pishchikova 

2006, 57; Tvedt 2002, 369–371.) 

Länsimaalaisen apujärjestelmän kaupallistumisesta ja kansalaisjärjestöjen määrän noususta 

on seurannut ongelmia. Tasapaino on järkkynyt eri toimijoiden välillä. Valtiot ovat keskittyneet avusta-

maan vain oman maansa kansalaisjärjestöjä. Avustukset ovat poikkeuksetta lyhytaikaisia, uusittavia so-

pimuksia. Avustusprojekteista on tullut lyhytjänteisiä ja ovat luoneet kilpailua kansalaisjärjestöjen kes-

kuudessa. Kansalaisjärjestöiltä vaaditaan uudessa kaupallisessa tilanteessa konkreettisia tuloksia. Toisaal-

ta uuden tyyppisestä lahjoittaja-urakoitsija-vastaanottaja-suhteesta on seurannut avun vastaanottajien 

vallan kasvu. Vastaanottajat pystyvät laittamaan urakoitsijat ja lahjoittajat kilpailemaan toisiaan vastaan 

ja keskenään. Urakoitsijat eli kansalaisjärjestöt ovat valmiita muun muassa lahjontaan, jotta ne saisivat 

uudistettua sopimuksensa lahjoittajansa kanssa. (Cooley - Ron 2002, 9–17; 21; Pishchikova 2006, 58.) 
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Cooley ja Ron (2002, 5–6) ovat ennakoineet kansalaisjärjestöille kaksi teoreettista mahdol-

lisuutta. Kansainvälisten organisaatioiden ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kasvava joukko lisää 

epävarmuutta ja kilpailua myös muiden transnationaalisesti toimivien organisaatioiden keskuudessa, tai 

seurauksena on kansainvälisten organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen toiminnan kaupallistuminen. 

Tuloksena on ennen muuta dysfunktionaalisia seurauksia. Erityisesti sopimuksenvaraiset suhteet kansa-

laisjärjestöjen ja niiden lahjoittajien välillä luovat epädemokraattisia kannustimia kansalaisjärjestöille. 

Kansalaisjärjestöt päätyvät painottamaan tehokasta implementointia demokratian kustannuksella. Kun 

kansalaisjärjestöt laitetaan kilpailemaan keskenään resursseista, tuloksena on halu väheksyä vaikeuksia ja 

ongelmia. Järjestöt keskittyvät menestykseen, joka on helposti saavutettavissa. Menestyksen avulla on 

mahdollista saada huomiota mediassa profiilin nostamiseksi ja saavutusten parantamiseksi. Cooley ja 

Ron näkevät kansalaisjärjestöjen mutta myös kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden väliset suhteet 

rakenteellisesti pakottavina ja institutionaalisesti välttämättöminä. (Pishchikova 2006, 55.)  

Kehityskansalaisjärjestöjen toimijuuden muutoksen seurauksena Degnbol-Martinussen ja 

Engberg-Pedersen (2003, 1–2; 143) eivät tee eroa valtioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjär-

jestöjen välillä. He katsovat yksiselitteisesti kyseiset toimijat lahjoittajiksi. He kuitenkin tekevät eron 

virallisten lahjoittajajärjestöjen ja muiden järjestöjen välillä. Ensimmäiseen ryhmään, virallisiin lahjoitta-

jajärjestöihin kuuluvat bilateraaliset valtiolliset organisaatiot ja kansainväliset järjestöt, joissa on enem-

män tai vähemmän valtioita jäseninä. Muihin järjestöihin lasketaan kuuluviksi kehitysyhteistyöhön osal-

listuvat kansalaisjärjestöt. Degnbol-Martinussen ja Engberg-Pedersen myös kritisoivat ajatusta, että ke-

hitysavusta keskusteltaessa kansalaisjärjestöt ovat kolmas sektori valtioiden ja voittoa tavoittelevan yksi-

tyisen sektorin rinnalla.  

Esimerkiksi Lewis ja Sobhan (1999, 117) kutsuvat pohjoisen kansalaisjärjestöjä ja viimei-

simpänä etelän kansalaisjärjestöjä (kehitys)avun vastaanottamisen kolmanneksi sektoriksi valtiollisen ja 

liike-elämäsektorin rinnalla. Taustalla on näkemys järjestöjen kompetenssin ja kapasiteetin kasvusta nii-

den omien ponnistelujen tuloksena. Degnbol-Martinussenin ja Engberg-Pedersenin (2003, 143) mukaan 

jako ei vastaa teoreettista jakoa, jossa toisaalla on kansalaisyhteiskunta ja toisaalla valtiot, markkinat ja 

yksityiset yritykset. Tämä jako on lähellä kansalaisjärjestöjen juuria, mutta tarkasteltaessa kansalaisjärjes-

töjen toimintaa ja toimintatapoja jako ei ole enää niin selvä. Kehityskansalaisjärjestöt ovat kasvavassa 

määrin yrittäneet tulla osalliseksi yhteiskunnan muita osa-alueita erityisesti lobatessaan paikallisia ja kan-

sallisia, poliittisia vallanpitäjiä. 

Voitaisiinko puhua siis kansalaisjärjestöjen neljännestä positiosta järjestöjen aseman olles-

sa niin moniosainen, kuten Fowler (2000a 595–598) katsoo. Kehityskansalaisjärjestöillä on siten neljäs 

positio valtioiden, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan rinnalla. Poliittisen järjestelmän laajempi tar-

kastelu mahdollistaa kehityskansalaisjärjestöjen ymmärtämisen arvopohjaisina toimijoina, jotka ovat 

vuorovaikutuksessa valtioiden, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Kehityskansalaisjärjestöt 

edistävät ja vaativat ihmisten oikeuksien myöntäjiä toteuttamaan tehtävänsä.      
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2.4.2. Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen välinen, muuttuva toimijuus 
Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen toimijuutta tarkasteltaessa puhutaan uudesta työnjaosta. Yhtenä 

syynä uuteen työnjakoon on etelän kansalaisjärjestöjen autenttisempi ääni kuunnella ja edustaa köyhiä. 

Pohjoisen kansalaisjärjestön ovat parempia artikuloimaan huolensa pohjoisen hallituksille, multilateraali-

sille yrityksille ja globaaleille instituutioille. Suhteellisen etu toteutuu. Toisaalta etelän kansalaisjärjestöjen 

pitäminen köyhien autenttisena äänenä ei ole ongelmatonta. Etelän kansalaisjärjestöissä työskentelevät 

ihmiset eivät ole ”alkuperäisiä”. Järjestöissä työskentelevät ihmiset eivät kokeneet köyhyyttä samalla 

tavoin kuin köyhät. Kansalaisjärjestöt eivät ole myöskään jakaantuneet maantieteellisesti tasaisesti, vaan 

ne ovat lähinnä edustettuina samoilla alueilla ryppäinä muiden järjestöjen kanssa. Toiseksi etelän kansa-

laisjärjestöt ovat pohjoisen kansalaisjärjestöjen jatkumoita, jolloin ”alkuperäisten” köyhien ääni ei pääse 

kuuluville. (Nyamugasira 1998, 298–301.) 

Myös pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat saaneet huomata toimivansa monimutkaisessa ja 

vaikeassa poliittisessa ympäristössä. Pohjoisen kansalaisjärjestöjen legitimiteetti, representaatio ja vas-

tuuvelvollisuus eivät ole automaatio. Kun pohjoisen kansalaisjärjestöt pyrkivät edistämään köyhien ja 

marginalisoitujen etelän yhteiskuntien intressejä, pohjoisen kansalaisjärjestöt kohtaavat usein kritiikkiä. 

Pohjoisen kansalaisjärjestöjen oikeus osallistua globaalin hallinnan institutionaaliseen kehittämiseen 

kyseenalaistetaan. Pohjoisen kansalaisjärjestöt kuitenkin katsovat edustavansa köyhiä ja toimintansa 

perustuvan legitiimiyteen. Näin ollen järjestöt näkevät toimintansa transnationaalisena, koska ne pysty-

vät liittämään mikrotason ruohonjuuritasollisen, operationaalisen työn makrotason etujärjestötyöhön 

rajoja ylittävien verkostojen avulla. (Hudson 2001, 331; 336; Lewis 1998, 503.) 

Pohjoisen kansalaisjärjestöjen toiminnan motiiveja on siis kritisoitu, koska kansalaisjärjes-

töyhteisö on lahjoittajajohtoinen-järjestelmä välittäen vain länsimaalaista näkemystä kehityksestä. Köy-

hien huomioon ottaminen unohtuu paikallisissa yhteisöissä. Tilanteen parantamiseksi etelän kansalais-

järjestöt ovat alkaneet vastaanottamaan suoraa rahoitusta ja tukea kansainvälisiltä instituutioilta ja viralli-

silta bilateraalisilta ja multilateraalisilta lahjoittajilta. Tuki etelän kansalaisjärjestöille voi tulla siis suoraan 

lahjoittajilta tai epäsuorasti pohjoisen kansalaisjärjestöjen kautta. Suora rahoitus on lisännyt etelän kan-

salaisjärjestöjen luottamusta ja kokemusta sekä mahdollistanut niiden oman äänen kuulumisen, kun 

aiemmin pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat puhuneet niiden puolesta. (Degnbol-Martinussen - Engberg-

Pedersen 2003, 150; Lewis 1998, 506.)  

Etelän kansalaisjärjestöjen suoran rahoitusosuuden kasvamista ei pidetä ongelmattomana. 

Pohjoisen kansalaisjärjestöjen kautta ohjatun tuen nähdään takaavan myös laajemman kansalaisyhteis-

kunnan kehityksen, koska pohjoisen kansalaisjärjestöillä katsotaan olevan tehokkaat avun jakomekanis-

mit. Lisäksi pelätään, että etelän kansalaisjärjestöt vääristävät agendojaan, jotta järjestöt sopivat lahjoitta-

jien asettamiin tavoitteisiin. Järjestöiltä puuttuu lisäksi hallinnollinen kapasiteetti. Etelän kansalaisjärjes-

töjen toiminnan ammattimaistuminen on siten riippuvainen hallitusten ja pohjoisen kansalaisjärjestöjen 

kanssa toteutettavasta kapasiteetin rakentamisesta. Yleinen ongelma etelän kansalaisjärjestöjen näkö-
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kulmasta on virallisten organisaatioiden avun projektimainen luonne. Myös pohjoisen kansalaisjärjestöil-

tä saatu apu kärsii samasta ongelmasta, koska nekin saavat rahoituksensa samojen periaatteiden mukaan. 

Projektiapu pakottaa monimutkaisten ongelmien keinotekoisiin jakoihin. Pienemmät osat ovat sopivia 

ulkoiseen rahoitukseen ja hallintaan. (Degnbol-Martinussen - Engberg-Pedersen 2003, 149; Lewis - 

Sobhan 1999, 117–118.) Esimerkiksi köyhyyden vähentämistä toteutetaan projektiluontoisella kehitys-

avulla. 

Myös pohjoisen/kansainvälisten kansalaisjärjestöjen varainkeruumetodit tai oikeammin 

mielikuvat, joiden avulla varoja kerätään, ovat saaneet kyseenalaista mainetta. Köyhyys pornografia, jossa 

esitellään nälkiintymistä, on pohjoisen tavallinen keino kerätä rahaa ja samalla keino ylläpitää mielikuvaa 

Afrikasta köyhänä maanosana. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kärsimyksen esittämin näkyvästi 

kampanjoissa antaa parempia tuloksia kuin faktuaalinen tieto. Kansalaisjärjestöt sortuvat sensaatioha-

kuisuuteen ja maalaisromantiikkaan, jotta järjestöt saavuttavat syyllisyydentuntoa ja hyväntekeväisyyttä. 

Pohjoisen kansalaisjärjestöillä voi olla ensiluokkaiset kommunikaatio- ja puolestapuhujan taidot, mutta 

todellisuudessa heikot tiedot etelästä. Etelän kansalaisjärjestöt toivovatkin maiden ongelmien esittelemi-

sen asiallisesti ja kontekstissa. (Clark 2003b, 179–180.)  

Täten etelän kansalaisjärjestöjä kohdellaan helposti vain välineinä informaation ja legitimi-

teetin saavuttamiseksi. Pohjoisen kansalaisjärjestöt kun edelleen lähettävät omaa henkilökuntaa työsken-

telemään projekteissa ja organisaatioissa etelässä. Toisaalta niin kauan kuin pohjoisen kansalaisjärjestöt 

ovat etelän kansalaisjärjestöjen suurimpia rahoittajia, on niillä suurin sananvalta. Kansalaisjärjestödialogi 

on saanutkin elitististä leimaa, kun länsimaalaiset kansalaisjärjestöt eivät projekteja toteuttaessaan luo 

kestäviä suhteita paikallisiin kansalaisjärjestöihin. Kansalaisjärjestödialogi on todellisuudessa paikallisten 

kansalaisjärjestöjen sosialisoimista muodollisiin ja byrokraattisiin suhteisiin länsimaalaisten vastineiden 

kanssa. (Degnbol-Martinussen - Engberg-Pedersen 2003, 153; 162–163; Pishchikova 2006, 57.) 

Kansalaisjärjestöjen sirpaloitunut identiteetti liitetään myös uuteen työjakoon. Pohjoisen 

kansalaisjärjestöt ovat organisoituneet pohjoisessa, mutta toimivat pääasiassa etelässä tai/ja ovat saman-

aikaisesti keskittäneet toimintaansa valtioidensa, yritysten ja multilateraalisten instituutioiden kehityskas-

vatukseen, vaikuttamistoimintaan ja informaation lisäämiseen. Kansalaisjärjestöille vaikuttamistyöllä on 

useita merkityksiä. Järjestöjen tavoitteena on vaikuttaa kuluttajien, yritysten, hallitusten ja kansainvälis-

ten organisaatioiden käyttäytymiseen ja politiikkaan. Erityisesti instituutioiden politiikkaan vaikuttami-

sen tarkoituksena on hyödyttää köyhiä ja ulkopuolisia. Pohjoisen kansalaisjärjestöjen päämääränä on 

muuttaa myös harjoitettua politiikkaa, jos tavoitteena on estää tai vaarantaa ”aidot” kehitysaloitteet. 

Suurista pohjoisen kansalaisjärjestöistä onkin tullut merkittäviä mielipidevaikuttajia sekä virallisina ul-

komaan avun tukijoina yleisellä tasolla että köyhyyteen, naisiin ja ympäristöön tähtäävän kehitysavun 

puolestapuhujina. (Degnbol-Martinussen - Engberg-Pedersen 2003, 162; Hudson 2001, 333; Hudson 

2002, 402–404; Lewis 1998, 503; Nyamugasira 1998, 298.) 
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Kansalaisjärjestöjen läheiset suhteet politiikan tekijöihin ja asiantuntijuus tietyillä politii-

kan aloilla nähdään vahvuutena, mutta vahvuudet voivat myös osoittautua heikkoudeksi. Liian läheiset 

suhteet vallanpitäjiin voivat vaimentaa kansalaisjärjestöjen kriittistä särmää. Joten kansalaisjärjestöjen 

määrän maailmanlaajuinen kasvu ja niiden lisääntynyt osallistuminen politiikkaan ja politiikan imple-

mentointiin, kasvattaa järjestöjen välistä kilpailua, epävarmuutta ja epätietoisuutta enemmin kuin vahvis-

taa järjestöjä.  Useat etelän kansalaisjärjestöt arvostavat tätä pohjoisen kansalaisjärjestöjen vaikuttamis-

työtä. Pohjoisen kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyö on kuitenkin herättänyt kysymyksen järjestöjen te-

hokkuudesta. Vaikuttamistyön tarjoamaa hyötyä etelän maiden köyhille ja syrjäytyneille epäillään, sa-

moin kuin kansalaisjärjestöjen resurssien tehokasta käyttöä vaikuttamistyössä. (Degnbol-Martinussen - 

Engberg-Pedersen 2003, 162; Hudson 2002, 403; Martens 2003, 281; Nyamugasira 1998, 298.) 

Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen toimijuuteen liittyy kiinteästi myös osittain jo si-

vuutettu kumppanuus. Kumppanuuden idean, joka on hyväksytty osittain myös tavoitteeksi yhteis-

työsuhteissa, perustuu tasa-arvoisuuteen ja etelän kansalaisjärjestöjen pääasialliseen vastuuseen kehitys-

ponnisteluissa etelässä. Idea ei kuitenkaan päde suurimpiin pohjoisen kansalaisjärjestöihin, jotka tietoi-

sesti toivovat jatkavansa projektiensa suoraa hallinnointia kehitysmaissa. Jopa pohjoisen kansalaisjärjes-

töt, jotka tukevat ideaa pääasiassa, pitävät sen toteuttamista todellisuudessa vaikeana. Silloin kun pohjoi-

sen kansalaisjärjestöt eivät hallinnoi projektejaan itse, järjestöt tarvitsevat kumppaneita etelässä. Suhde 

on harvoin tasa-arvoinen, tai perustuu järjestöjen tasa-arvoisiin tarpeisiin. Etelän kansalaisjärjestöillä on 

yleensä keskeisempi tarve resurssien siirroille, tiedoille ja taidoille joko virallisilta avustusorganisaatioilta 

tai pohjoisen kansalaisjärjestöiltä. Jälkimmäiset, pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat yleensä suurempia or-

ganisaatioita kuin ne, joiden kanssa ne tekevät yhteistyötä vastaanottajamaissa. (Degnbol-Martinussen - 

Engberg-Pedersen 2003, 148.)  

    

2.4.3. Kansalaisjärjestöjen legitimiteetti  
Kansalaisjärjestöjen haavoittuvaisuus on lisääntynyt, kun suhteellisesti virallinen apu on lisääntynyt kehi-

tyskansalaisjärjestöille, mutta absoluuttinen määrä on pienentynyt. Avunantajien näkökulmasta kehitys-

apu on menettänyt merkitystään globaalissa kehityksessä. Kansalaisjärjestöjen tavoitteet siirtyä suorista 

kehitysprojekteista kehitysohjelmiin ja siten päästä osaksi poliittista päätöksentekoa, eivät ole toteutu-

neet. Suurimpana esteenä ovat olleet omaa valtaansa suojelevat kehitysmaiden hallitukset. Virallisen 

avun lisääntymisen seurauksena kehityskansalaisjärjestöjen legitimiteetti onkin vaihtunut kansalaislegiti-

miteetistä julkiseen legitimiteettiin. Kansalaisjärjestöjen legitimiteetin muuttuminen julkiseksi legitimi-

teetiksi on lisännyt kehityskansalaisjärjestöjen syvempää linkittymistä viralliseen kehitysapuun. Se on 

puolestaan vaikuttanut järjestöjen motivaatioon ja vaarantanut kansalaisjärjestöjen kyvyn toimia itsenäi-

sesti. (Charlton - May 1995, 238; Fowler 2000a, 595–598; Fowler 2000b, 637; 642.)    

Legitiimiyttä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, mutta varsinkin pohjoisessa toimi-

vien kansalaisjärjestöjen legitiimiys on saanut erityistä huomiota. Kehityskansalaisjärjestöjen kasvanut 
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merkitys ja vaikutus ovat nostaneet esiin normatiivisen kysymyksen järjestöjen osallistumisesta kehityk-

seen. Kysymykseksi on noussut kehityskansalaisjärjestöjen toiminnan perustuminen legitiimiydelle tai 

oikeammin toiminnan riittämätön legitiimiys. Sekä valtioiden että kansalaisjärjestöjen toiminta niiden 

itsensä mukaan perustuu julkiselle tai yhteiselle hyvälle tai arvoille. Toisin kuin valtiot, jotka myös väit-

tävät toimivansa legitimiteetin pohjalta, kansalaisjärjestöjen legitimiteetti pohjautuu niiden yksityisyyteen 

ja autonomisuuteen toisin sanoen suvereniteettiin kansansopimuksella. Kansalaisjärjestöjen legitiimiyttä 

lähestytään yleensä teknisesti. Tarkastelu keskittyy rakenteisiin ja menettelytapoihin, jolloin ”oikean” 

toiminnan kuvitellaan takaavan legitiimiys. Teknisen tarkastelun seurauksena järjestöillä/organisaatioilla 

joko on legitiimiyttä tai ei ole, mutta unohdetaan esittää ratkaisevat kysymykset: legitimiteettiä kenellä ja 

legitimiteettiä mille. (Atack 1999, 855–858; Hudson 2001, 335–336; Lister 2003, 176–177.) 

Näin ollen legitimiteetti käsitetään kansalaisjärjestöissä joksikin, mitä niillä voi objektiivi-

sesti olla. Tällöin legitimiteetti merkitsee edustusta, läpinäkyvyyttä, velvollisuutta, vastuunalaisuutta, 

oikeudellisiin viitekehyksiin myöntymistä, tehokkuutta ja toimivaltaa. Esimerkiksi Nyamugasira (1998) 

puhuu kansalaisjärjestöjen uudesta työnjaosta27 toisin sanoen kansalaisjärjestöjen edustuksesta. Kansa-

laisjärjestöjen edustus on vastuunalaisuuden lisäksi puhutuimpia kansalaisjärjestöjen legitiimiyttä koh-

taavia haasteita. Globaalissa järjestyksessä legitimiteetti on innostanut ajattelijoita ja aktivisteja käsittele-

mään rikkaiden ja köyhien ihmisten elintasokuilua globaalin sääntöjen ja instituutioiden oikeutuksena tai 

oikeudenmukaisuutena. (Collingwood 2006, 439; Hudson 2001, 331–332; 336–338.) Teknisyyden vält-

tämiseksi olen pyrkinyt tässä luvussa seuraavaksi esittelemään lyhyesti, mitä legitimiteetillä tarkoitetaan, 

jonka jälkeen siirryn tarkastelemaan legitimiteettiä transnationaalisten verkostojen ja kansalaisjärjestöjen 

näkökulmasta erityisesti sosiaalisena rakenteena.   

Hurdin mukaan politiikan tutkijat väittävät, että on olemassa kolme ideaalityyppistä sosi-

aalisen kontrollin järjestelmää, jotka vastaavat vallanarvoja. Ne ovat pakko, oma etu ja legitimiteetti. 

Nämä järjestelmät toistuvat kombinaatioina sosiaalisen järjestelmän halki. Normit ovat olemassa vaikut-

taakseen käyttäytymiseen aina lastenkasvatuksesta valtioiden kansainväliseen järjestelmään. Legitimitee-

tillä viitataan toimijoiden normatiiviseen uskoon, että normia tai instituutiota täytyy totella. Toisin sano-

en legitimiteetti on toimijoiden havainto tai oletus siitä, mitä legitimiteetti edustaa tarkkailijalle. Tarkkai-

lija reagoi organisaatioon, kuinka hän näkee sen. Legitimiteettiä hallitaan objektiivisesti, mutta luodaan 

subjektiivisesti. Toimijan havainto voi tulla normin substanssista, menettelytavasta tai lähteestä muodos-

tetusta normista. Toimijan havainto vaikuttaa käyttäytymiseen. Käyttäytymisen institutionalisoi toimija. 

Se auttaa määrittelemään, kuinka toimija näkee intressinsä. Organisaatio voi erota dramaattisesti yhteis-

kunnallisista normeista, mutta säilyttää legitimiteetin erilaisuuden/poikkeavuuden jäädessä huomioimat-

ta. (Hurd 1999, 379–381; Suchman 1995, 574.)                 

                                                 
 
27 Ks. tarkemmin luku 2.4.2. Pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen välinen, muuttuva toimijuus.  
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Lister tarkastelee legitimiteettiä instituutioteorian kautta. Lähtökohtana on organisaation 

toimintaympäristön hyväksynnän tärkeys ja institutionaalisessa ympäristössä pelattava rooli. Rooli mää-

rittelee järjestöllisen rakenteen ja käyttäytymisen. Nämä toimintaympäristöt nähdään sosiaalisesti raken-

tuneina normatiivisina maailmoina, joissa organisaatiot sijaitsevat. Organisaatioiden toimintaympäristöt 

eivät ole kuitenkaan homogeenisia. Jokainen organisaatio toimii hiukan erilaisessa toimintaympäristössä, 

koska ne toimivat hieman eri asianomistajien kanssa.  Instituutioteorian heikkoutena on, että se ei tar-

kenna järjestöjen eri asianomistajien legitimiteetin mahdollisia eri merkityksiä. Täten vallan tarkastelu 

unohtuu. Huomioon pitää ottaa myös legitimiteetin ympäristöllistä määrittelevyyttä. Organisaation va-

litsijakunnalla saattaa olla eturistiriita, joka voidaan välttää, kun otetaan huomioon organisaation legiti-

miteetin pohjautuminen eri aspekteista eri asianomistajien kanssa. Kansalaisjärjestöjen piirissä legitimi-

teetti nähdään näin ollen jonakin, joka muokkaantuu eri näkökulmia tuovien toimijoiden ja kansalaisjär-

jestöjen suhteesta eri asianomistajien kanssa, joilla on myös omat näkemykset legitimiteetistä. Toisin 

sanoen legitimiteetti on sosiaalisesti rakentunut ja sitä kautta jokaisen kansalaisjärjestön muokkaamaa. 

Kansalaisjärjestöt pitävät ongelmallisena legitimiteetin asettumista johonkin puoliväliin sen hämärtyessä 

erilailla asennoituvien asianomistajien takia. Eri asianomistajat ottavat nimittäin huomioon eri ominai-

suuksia tai käyttäytymistä rakentaessaan omaa legitiimiyttään. Kansalaisjärjestöt pyrkivät tasapainotta-

maan ja priorisoimaan suhteitaan eri asianomistajien kanssa. Kansalaisjärjestöjen suhde niiden etelän 

kumppaneihin pitäisi olla etusijalla. Tätä Hudson kutsuu poliittiseksi vastuuksi. Listerin mukaan legitii-

meinä organisaatioina pidetään niitä, joiden käyttäytyminen vastaa hallitsevaa diskurssia ja lähestymista-

poja kehitykseen. (Atack 1999, 858; Hudson 2001, 331–332; Lister 2003, 178–179; 184; 188.)  

Yhtä lailla kuin legitiimiyden ymmärtämiseen vaikuttaa eri asianomistajat, verkostojen le-

gitimiteettikäsitykseen vaikuttaa myös sosiaalinen järjestelmä, jossa verkosto toimii. Koska legitimiteetti 

on sosiaalisesti rakennettu, verkostojen legitimiteetti riippuu kyseessä olevan sosiaalisen järjestelmän 

kontekstin normeista. Täten on mahdollista olettaa legitimiteettikysymyksen voivan merkittävästi vaih-

della, kun sosiaalinen järjestelmä on rajat ylittävä verkosto. Verkostot sisältävät monimutkaisia suhteita 

mikro- ja makrotasolla, mistä seuraa vastuunalaisuuden diffuusiota ja tekee asiankuuluvuuden havain-

nollistamisesta vaikeaa. Kansalaisjärjestöt joutuvat ponnistelemaan todistaakseen legitimiteettiväitteensä, 

joita ne ovat tehneet makro-mikro-tason linkkeihin perustuen. Jos kansalaisjärjestöt haluavat legitimi-

teettinsä perustuvan niiden transnationaalisiin suhteisiin, niiden täytyy ottaa huomioon suhteet tarkem-

min. (Hudson 2001, 339–342; Lister 2003, 178–179.) 

Tarkastelen lyhyesti yhtä legitimiteetin merkitystä, vastuuvelvollisuutta, koska suurin osa 

kansalaisjärjestöistä puhuu erityisesti vastuuvelvollisuudesta ja sen ohjaavasta vaikutuksesta niiden toi-

mintaan. Vastuuvelvollisuus on häilyvä konsepti, joka määrittyy kontekstista ja tarkoituksesta. Leatin 

(1988) viitaten Cavill ja Sohail määrittelevät vastuuvelvollisuudeksi: oikeutta vaatia selvitystä ja oikeutta 

asettaa sanktioita, jos selvitys tai selvitetyt toimet ovat riittämättömiä. Vastuuvelvollisuus voi itsessään 

olla tavoite muun muassa poliittisena instrumenttina tai keino, jonka avulla parannetaan vaikutusta, te-
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hokkuutta ja taloutta. Esimerkiksi kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kohdalla puhutaan, että järjestöt 

ovat vastuuvelvollisia saavuttamaan joku ylivoimainen, moraalinen arvo. Esimerkiksi köyhyyden vähen-

täminen voisi olla tällainen. (Brown - Moore 2001, 570–571; Cavill - Sohail 2007, 232.) 

Yleensä analysoitaessa vastuuvelvollisuuden ongelmia viitataan ”ensisijainen toimijan” 

(engl. principal agent) -teoriaan. Teoria kuvaa suhdetta, jossa ensisijainen siirtää erityisen toiminnon toi-

mijalle. Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kohdalla viitataan ensisijaisen (hallitus, asiakas, lahjoittaja tai 

muut asianomistajat) yritykseen turvata palveluja toimijalta eli kansainvälisiltä kansalaisjärjestöiltä. On-

gelma syntyy, kun toimijan odotetaan salaavan ensisijaiselta tarvittava tieto ja näin ollen pyritään estä-

mään toimijan toiminnan monitoroiminen. Tämän takia tarvitaan kannustimia ja sanktioita, jotta toimija 

toimii tehokkaasti ja tarjoaa vaadittua toimintaa. Brown ja Moore ovat kritisoineet ensisijainen toimija -

teorian soveltuvuutta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuuden tarkasteluun. Teoriassa 

lähtökohtana ovat ensisijaisen toimijan vaatimukset, joita tulisi uskollisesti toteuttaa kumppanuudessa 

eikä toimijan omat päämäärät. Todellisuudessa kansainvälisten kansalaisjärjestöjen odotetaan olevan 

vastuuvelvollisia myös edunsaajille, jotka odottavat kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toteuttavan pai-

kallisesti määriteltyä kehitystä, ennemmin kuin että järjestöt toteuttaisivat omia prioriteetteja. Toisin 

sanoen kumppanit odottavat, että kansainväliset kansalaisjärjestöt eläisivät niiden lupausten mukaisesti, 

joita ne tekivät kumppanuuden toteutumiseksi. (Brown - Moore 2001, 570–572; Cavill - Sohail 2007, 

232–233.)  

 Konkreettisesti vastuuvelvollisuus tarkoittaa, että järjestö on vastuuvelvollinen yhdelle tai 

useammalle osapuolelle. Ensimmäinen osapuoli on vastuuvelvollinen toiselle, kun se on luvannut to-

teuttaa tietyn tehtävän toiselle osapuolelle. Vastuuvelvollisuuden idea moraalisessa ideaalissa tarkoittaa, 

että toimijat tekevät asianomistajille helpoksi monitoroinnin, jos se toteuttaa lupauksensa. Kansainvälis-

ten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuus syntyy, kun järjestöt ovat vastuuvelvollisia useille asianomista-

jille, tai oikeammin useat asianomistajat katsovat, että niillä on moraalinen ja laillinen oikeus tehdä vaa-

timuksia järjestön tapaan käyttää rahoitustaan. Ongelmia syntyy, kun asianomistajien vastuuvelvollisuu-

den vaatimukset eivät kohtaa järjestön johdon ja henkilökunnan vaatimuksia tai näkemyksiä. Kansalais-

järjestöjen vastuuvelvollisuus voidaan jakaa kahteen trendiin, jotka ovat käytännöllinen vastuuvelvolli-

suus ja strateginen vastuuvelvollisuus. Erona on kehityksen käsitteen muodostus. Käytännöllinen vas-

tuuvelvollisuus keskittyy todistuksiin lyhyentähtäimen tuotoksista, laadullisten standardien saavuttami-

sesta ja kulutettujen resurssien selvityksistä. Käytännöllinen vastuuvelvollisuuden lähtökohtana on kan-

sainvälisten kansalaisjärjestöjen legitimoiminen ja toisintaminen, toisin kuin strategisessa vastuuvelvolli-

suudessa. Sen avulla pyritään kestävään poliittiseen ja sosiaaliseen muutokseen työskentelemällä köy-

hyyden ja marginalisoitumisen syiden ja vaikutusten kanssa. (Brown - Moore 2001, 571; 574; Cavill - 

Sohail 2007, 234.) 
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3. DISKURSSITUTKIMUS MENETELMÄLLISENÄ ORIENTAATIONA 
Eskola ja Suoranta (2005, 13–15; 137) käyttävät käsitteitä laadulliset, kvalitatiiviset ja pehmeät menetel-

mät synonyymeinä ilman arvovarauksia. Tätä lähtökohtaa seuraten käytän käsitteitä, kvalitatiivinen ja 

laadullinen, synonyymeinä. Yksinkertaisimmillaan kvalitatiivin tarkoittaa aineiston (ja analyysin) muodon 

kuvaamista. Kvalitatiivista tutkimusta verrataan yleensä kvantitatiiviseen tutkimukseen ja mitä se ei ole 

verrattuna siihen. Kuten Eskola ja Suoranta en koe kyseistä keskustelua relevantiksi, kun halutaan tehdä 

hyvää tutkimusta. Eskola ja Suoranta määrittelevät kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkeiksi aineis-

tonkeruumenetelmän, tutkittavien näkökulman, harkinnanvaraisen tai teoreettisen otannan, aineiston 

laadullis-induktiivisen analyysin, hypoteesittomuuden, tutkimuksen tyylilajin ja tulosten esittelytavan, 

tutkijan aseman ja narratiivisuuden. Esittelen luetellut, kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkit lyhyesti. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistona on yksinkertaisimmallaan tekstiä, joka on voi-

nut syntyä tutkijasta riippumatta tai riippuen. Tyypillisesti tutkija nähdään kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

osallistujana, vaikka aina se ei ole edellytys. Merkittävämpää on olla unohtamatta objektiivisuutta. Tutki-

ja ei saakaan sekoittaa muun muassa omia uskomuksiaan, asenteitaan ja arvoituksiaan tutkimuskohtee-

seen. Tämä ei ole aina mahdollista, mutta hyvä tutkija pyrkii tunnistamaan omat esioletuksensa ja arvoi-

tuksensa. Aineistoksi riittää yleensä pieni määrä tapauksia, jotka pyritään analysoimaan mahdollisimman 

tarkasti. Harkinnanvarannaisella otannalla tarkoitetaan, että tutkija kykenee rakentaa tutkimukseensa 

vahvat, teoreettiset perustukset. Samoilla linjoilla ollaan aineistolähtöisessä analyysissä. Yksinkertaisim-

millaan teoria rakennetaan empiirisestä aineistosta lähtien, jolloin aineiston rajaaminen mielekkäästi ja 

järkevästi on tärkeää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan ei ole hyvä tehdä lukkoon lyötyjä ennakko-

oletuksia tutkimuskohteestaan tai tutkimuksen tuloksesta, vaan pyrkiä hypoteesittomuuteen. Tutkijan 

asema kvalitatiivisessa tutkimuksessa on varsin joustava, ja tutkijalta odotetaan erittäin paljon tutkimuk-

sellista mielikuvitusta. Tarinanmuotoisuus eli narratiivisuus on ihmiselle normaali tapa tehdä selkoa to-

dellisuudesta samoin myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Tarinalla on alku, keskikohta ja loppu. (Esko-

la - Suoranta 2005, 15–24.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysitapoja on lukemattomia. Kriittinen dis-

kurssianalyysi tarjoaa apuvälineet valitsemani tutkimusongelman tarkasteluun ja aineiston analysointiin. 

Fairclough (2003, 96–97) katsoo, että lähtökohdat muutoksen haluun ja motivaatiot vallitsevan diskur-

siivisen tapahtuman muuttamiseksi ovat halussa problematisoida konventioiden tuottajia ja tulkitsijoita. 

Tutkielmassani se tarkoittaa konventioita, jotka pitävät yllä ajatusta pohjoisen kehityskansalaisjärjestöistä 

”hyvän” kehityksen toimijoina. Onko mahdotonta olettaa, etteivät pohjoisen kansalaisjärjestöt omalla 

toiminnallaan uudelle rakenna/tuota pohjois-etelä-jakoa? Näin ollen ylläpidä epätasa-arvoa toimijoiden 

välillä ja vallitsevia rakenteita, jotka Faircloughia lainaten pitävät yllä rakenteita institutionaalisella ja yh-

teiskunnallisella tasolla. Muutos vaatii Faircloughin mukaan innovatiivisuutta ja luovuutta. Tavoitteena 

on soveltaa vallitsevia konventioita uudella tapaa ja vaikuttaa diskursiiviseen muutokseen.  
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Faircloughin teosta Discourse and Social Change (2003)[1992] pidetään kriittisen diskurssi-

analyysin piirissä uraauurtavana ja kunniahimoisena. Teoksessaan Fairclough rakentaa diskurssin sosiaa-

liselle teorialle ja luo suunnitelman kriittiselle diskurssianalyysille käytännössä28. Kirja pyrkii luomaan 

yhtenäisen, koherentin suunnitelman kahden niin kutsutun diskurssitradition välillä. Toinen on sosiolo-

gia ja erityisesti Foucault’n työ, joka määrittelee diskurssin ideologisena ajatuksena sosiaaliseksi raken-

teeksi. Toinen on kielitieteellinen traditio, jossa diskurssi määritellään kielenkäytöksi. Sosiologisen tradi-

tion ongelmana on, että siinä tarkastellaan puutteellisesti todellisen tekstin ominaisuuksia, kun taas kieli-

tieteellisessä painotetaan liikaa tekstin kielitieteellisiä ominaisuuksia. Täten tarkastelun ulkopuolelle jää 

ominaisuuksien sosiaalinen merkitys. (Blommaert - Bulcaen 2000, 448; Widdowson 1995, 510.) 

Widdowson (1995, 513) katsoo, että Faircloughin teoria on enemmin tulkitseva kuin ana-

lyyttinen, enemmin kuvaileva kuin teoreettinen. Se on kuitenkin sitoutunut tavoitteeseensa ja antaa etu-

sijan relevanssille sekä on suunniteltu seuraamaan vakaumustaan. Teorialla on oma validiteettinsa mutta 

myös heikkoutensa. Kun Fairclough väittää teoksensa olevan erilainen diskurssi, hän pohjaa näkemyk-

seen, kuinka kieli on implikoitu sosiaalisessa identiteetissä ja sosiaalisessa kontrollissa. Ne eivät lisää 

diskurssin yhteiskunnallisen teorian ymmärrystä ja johdonmukaisuutta. 

Foucault’n vaikutus kriittiseen diskurssianalyysiin ja erityisesti Faircloughin työhön ei ole 

vähäinen. Fairclough (2003, 37–39) huomauttaa, että yhteiskuntatieteilijät pitävät Foucault’n lähestymis-

tapaa diskurssianalyysiin mallinaan. Foucault’lla on ollut merkittävä vaikutus diskurssi-käsitteen ja dis-

kurssianalyysin käytön yleistymiseen metodina yhteiskunta- ja humanistitieteissä. Foucault tarjoaa mer-

kittävän panostuksen diskurssin yhteiskuntateoriaan erityisesti diskurssin ja vallan väliseen suhteeseen, 

sosiaalisen subjektin ja tiedon diskursiiviseen konstruktioon ja diskurssin funktioon sosiaalisessa muu-

toksessa. Foucault keskittyy diskursiivisiin käytäntöihin tiedon konstituutiona ja tiedon muutoksen eh-

toihin, jotka liitetään diskursiiviseen muotoon tieteessä.  Fairclough nostaa etenkin Foucault’n arkeolo-

gisen analyysin, jota Foucault kehittelee teoksessa Tiedon arkeologia (2005), kehittämänsä tekstiorientoitu-

neen diskurssianalyysin keskiöön. Teoksessa Tiedon arkeologia Foucault määrittelee laajasti käytäntöä ja 

käsitteen merkitystä. Edellä mainitun teoksen lisäksi rakennan Foucault’n arkeologista analyysia käyttä-

mällä Alhasen Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa (2005). Aloitan käsittelemällä diskurssiana-

lyysia ”yleisellä” tasolla suomalaisessa metodikeskustelussa. Sen jälkeen siirryn pohtimaan yksityiskoh-

taisemmin kriittistä diskurssianalyysia.    

 

    

                                                 
 
28 Fairclough rakentaa teoksessaan Discourse and Social Change laajimmin kriittisen diskurssianalyysin teoriaa, jonka 
takia olen päätynyt käyttämään pääasiallisena lähteenä kyseistä teosta. 
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3.1. Diskurssianalyysi 
Jokisen ja muiden (2000a, 9–10) mukaan kielenkäyttöä on mahdollista analysoida kahdesta näkökulmas-

ta joko todellisuuden kuvaamisena tai todellisuuden rakentumisena. Edellinen on realistinen näkökulma, 

jonka lähtökohtana kieltä käytetään välineenä olemassa olevien faktojen saamiseksi. Jälkimmäistä näkö-

kulmaa nimitetään yleisesti konstruktivistiseksi näkökulmaksi, jossa kielenkäyttöä tarkastellaan osana 

itse todellisuutta, ei siltana todellisuuteen. Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa nojaudutaan konstruk-

tiiviseen näkökulmaan, jonka sisällä on mahdollista lainailla ja soveltaa eri painotuksia. Diskurssianalyysi 

määritellään ”sellaiseksi kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimiseksi, jossa analy-

soidaan yksityiskohtaisesti, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä”. 

(Jokinen et al. 2000a, 10.) Käsittelen seuraavaksi konstruktivismin lähtökohtia.  

 Bergerin ja Luckamannin teoksen Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen (2002) jälkisanoissa 

todetaan, että kirja on konstruktionistisen29 tarkastelutavan edelläkävijöitä yhteiskuntatieteissä. (Aittola - 

Raiskila 2002, 226.) Bergerin ja Luckamannin lähtökohtana on, että arkitieto on merkittävämpää kuin 

ideat. Yhteiskunnan tavalliset jäsenet eivät ota itsestään selvänä jokapäiväistä maailmaa heidän elämiensä 

subjektiivisesti merkitsevässä toiminnassa. Se on maailma, joka saa alkunsa ihmisten ajatuksista ja toi-

minnasta ja pidetään niiden kautta todellisena. Tietoisuus on aina tarkoituksellista, toisin sanoen tietoi-

suus aina aikoo tai on suunnattu kohti objekteja. Todellisuus on sosiaalisesti rakennettu. Todellisuus 

tarkoittaa laadullista, relevanttia ilmiötä, jonka me tunnistamme olevan itsenäinen omasta tahdostamme. 

Ihmiset ovat tietoisia, että maailma rakentuu useista todellisuuksista. Yksi näistä todellisuuksista on se 

kaikkein merkittävin. Se on jokapäiväinen todellisuus. (Berger - Luckmann 1972, 13; 27; 33–35.) 

 Jokapäiväinen elämä ei ole täynnä vain objektivoitumisia, vaan se on mahdollinen ainoas-

taan niiden tähden. Olennaista objektivoinnissa on merkitseminen eli merkkien tuottaminen. Merkillä 

voidaan erottaa muista objektivoitumisista sen nimenomainen merkitys olla subjektiivisten merkitysten 

välittämistehtävänä. Merkit ryhmittyvät merkkijärjestelmiksi. Kieli puolestaan voidaan määritellä ääni-

merkkien järjestelmäksi. Se on ihmisyhteisön tärkein merkkijärjestelmä. Äänimerkit on integroitu objek-

tiivisesti saatavilla olevaan merkkijärjestelmään. Jokapäiväisen elämän tavallisia objektivoitumisia ylläpi-

detään pääasiassa kielellisen merkitsemisen kautta. (Berger - Luckmann 1972, 50–51.) Näin ollen sosiaa-

lista konstruktivismia on nimetty kielelliseksi käänteeksi, suuntaukseksi, jossa tilaa saivat semioottisten 

merkitysjärjestelmien hyödyntäminen merkitysten luomisessa, yhteisöllisyyden ja identiteettien rakenta-

misessa ja toimintatapojen järjestymisessä. (Pietikäinen - Mäntynen 2009, 12.) 

Diskurssien tutkimus on varsin tuore tutkimussuunta. Se on kehittynyt muutama vuosi-

kymmen sitten, kun niin sanottu moderni aika muuttui kohti postmodernia aikaa. Seurauksena tieteen 

tehtävää alettiin tarkastella kriittisesti. Metodisia apuvälineitä on lainattu diskurssianalyysin sukulaistradi-

tioista, joita ovat etnografia, keskusteluanalyysi, retoriikka ja semiotiikka. Kuten diskurssianalyysin sen 
                                                 
 
29 Käsite konstruktionismi on kääntynyt kansainvälisten suhteiden tieteenalalla käsitteeksi konstruktivismi.  
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sukulaistraditioiden metodisen orientaation teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktio. 

Sosiaalinen konstruktio on teoreettis-metodologinen viitekehys, jonka kiinnostuksena on sosiaalisen 

todellisuuden rakentuminen kielenkäytössä ja muussa toiminnassa. Tutkimuksen kohteena ovat tekstit 

ja/tai puheet, jotka otetaan tutkimuskohteiksi sellaisenaan eikä niiden ”takaa” pyritä etsimään ”oikeaa” 

todellisuutta. Diskurssianalyysissä sosiaalinen konstruktio vaikuttaa tutkimuskohteen vallinnassa, tutki-

muskysymysten muotoilussa, analyyttisten työkalujen kehittelyssä ja sekä tutkijan että tutkimuskohteen 

välisen suhteen ymmärtämisessä. Pyrkimyksenä on ottaa huomioon sosiaalisen konstruktion lähtökoh-

tapremissit. Pohjalta kehitellään sellaisia tapoja lähestyä ja analysoida tutkimuskohdetta, jotka olisivat 

herkkiä niille. Tutkimuskohteeksi valitaan ne kielelliset prosessit ja niiden tuotokset, joissa ja joiden 

kautta sosiaalinen todellisuutemme ja kanssakäymisemme rakentuvat. (Jokinen 1999, 38–41; Jokinen et 

al. 2000a, 10.) 

Diskurssianalyysin piirissä konstruktivismista puhutaan kahden tutkimussuuntauksen 

kautta, jotka ovat ontologinen ja episteeminen konstruktionismi. Ontologisen konstruktionismin lähtö-

kohtana on, että tutkimuskohdetta ei voi kokonaisuudessaan palauttaa kieleen, vaikka kieli on ensisijai-

nen tutkimuskohde. Tekstien ja puheen ulkopuolella on olemassa ei-diskursiivinen maailma. Ontologis-

ta konstruktionismia seuraillen diskurssianalyysissä tarkastellaan, miten eri kielellisissä käytännöissä maa-

ilmoja rakennetaan diskursiivisesti ja tutkitaan ei-diskursiivisten maailmojen ja diskursiivisten käytäntö-

jen välistä vastuuta. Episteeminen konstruktionismi ei ota kantaa, onko kielen ulkopuolella olemassa 

todellisuutta vai ei. Diskurssianalyyttinen tutkimus on tavallaan kielen ”vanki”, koska tutkimus aina pa-

lautuu ja kiinnittyy siihen. Ontologinen konstruktionismi on kriittisen diskurssianalyysin yhteiskuntatie-

teellisen filosofian lähtökohta. Käsittelen ontologista konstruktionismia Faircloughin kriittisen diskurs-

sianalyysin näkökulmasta laajemmin tuonnempana. (Fairclough 2004, 14; Juhila 1999, 162; 175.)   

Kieli on monikäyttöinen resurssi, jonka avulla merkityksiä tuotetaan eri tavoin. Kieltä 

muokkaamalla ja käyttämällä saadaan erilaisia lopputuloksia. Diskurssianalyysissa tarkastellaan, miten 

erilaisia todellisuuksia ja tapahtumia merkityksellistetään, millä ehdoilla niitä voidaan merkityksellistää ja 

millaisia seurauksia kyseisellä toiminnalla on. Kielen käyttö on aina sekä kielellistä että sosiaalista toimin-

taa, joten tarkastelun kohteena on eri versioiden painoarvo. Ympäröivän yhteiskunnan ja kielen välinen 

suhde on monitasoinen, aktiivinen ja yhteen kietoutunut. Kieli järjestäytyy sosiaalisesti ja kulttuurisesti, 

jolloin kieltä tutkimalla opitaan yhteiskunnasta ja kulttuurista. Kyseinen näkökulma kieleen on diskurs-

sin tutkimuksen peruslähtökohta ja määrittelee diskurssin tutkimuksen ja teoretisoinnin kohteen. (Pieti-

käinen - Mäntynen 2009, 12–14.) 

Diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita kulttuurisista merkityksistä, yhteisen sosiaalisen 

todellisuuden rakentumisesta. Tutkimuksen kohteena ovat kulttuurin muodostamat näkemykset, toisin 

sanoen näkemykset kuinka ihmiset tuottavat sosiaalista todellisuutta vuorovaikutteisina olentoina ja 

miten tämä prosessi toteutuu erilaisissa kulttuurisissa tarkastelun kohteissa. Kulttuurisia merkityksiä ei 

tarkastella irrallisina, abstrakteina merkitysmaailmoina, vaan lähtökohtana on sitoa ne ihmisten väliseen 
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kanssakäymiseen. Diskurssianalyysin lähtökohtana on tietoisesti tarkastella tuotettua sosiaalista todelli-

suutta eli ”oikeita” käytänteitä, puheita ja toimintoja, tekijöitä, jotka pitävät kulttuurin elävänä ja muut-

tuvana. Puhutaan diskursseista, joita ihmiset omaksuvat tiettyinä kulttuurisina käytänteinä ja tuottavat 

sosiaalisella osallistumisellaan. Merkitykset eivät ole muuttumattomia, vaan ne rakentuvat, pysyvät yllä ja 

muuntuvat ihmisten keskinäisessä toiminnassa. Diskurssien tutkiminen voi yhtälailla paljastaa myös 

diskurssien näennäisesti hyväksytyn ilmiön huonon puolen. Toisin sanoen paljastaa sellaisia diskursseja, 

jotka eivät ole myönteisiä kaikkien toimijoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Nojaudutaan funktionaali-

seen kielen käsitykseen. Diskurssianalyysissä nähdään kielelliset merkitykset tilannesidonnaisina ja sosi-

aalisista vuorovaikutuksista syntyviksi, vaikka kieli järjestelmänä säätelee, mitä voidaan sanoa. Kielen 

käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus valita, mitä järjestelmää hän käyttää. (Jokinen - Juhila 1999, 54; 

Pietikäinen - Mäntynen 2009, 14; Remes 2006, 288–289; 291.) 

Diskurssianalyysia menetelmänä pidetään varsin kriittisenä. Analyysi pyrkii osoittamaan 

kriittisesti toimimattomia tekijöitä, toimintojen eettis-moraalisten perustelujen kritiikin tarvetta tai avar-

tamaan ja paljastamaan totuuden luonteesta jotain sellaista, mitä ilman sitä ei olisi mahdollisesti havaittu. 

Diskurssianalyysin avulla on mahdollista myös vaikuttaa löytyneisiin puutteisiin. Sosiaalista todellisuutta 

on periaatteessa mahdollista jäsentää lukemattomilla tavoilla. Diskurssianalyysi ei olekaan mikään joh-

donmukaisesti rajattu teoria, metodologia tai metodi. Täten ei ole olemassa yhtä ainoaa diskurssianalyy-

sin määritelmää. Ainoa asia, josta voidaan olla yhtä mieltä, on, että käsitteellisesti ala on sekava. Tilanne 

on syntynyt, kun samanaikaisesti usealla tieteenalalla on tapahtunut kehitystä diskurssianalyysin alalla eri 

viitekehyksissä. Eri tutkijat painottavat usein erilaisia käsitejärjestelmiä, jolloin metodologia rakentuu 

tutkijan valinnoista. Tutkijan tärkein tehtävä on tiedon tuottaminen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusme-

netelmän valinnalla myös viestitetään taustalla vaikuttavista filosofisista arvoista toisin sanoen tietokäsi-

tyksistä, joita on neljä: empirismi, auktorisoitu tieto, suhteellinen ja muuttuva tieto ja postmoderni mo-

niosainen tieto. (Jokisen et al. 2000b, 17; Potter - Wetherell 1987, 6; Remes 2006 289–291; 307; 311.)  

Koska diskurssianalyysin kehitys on ollut osa laajempaa tieteenfilosofista keskustelua, dis-

kurssianalyysi jaetaan kolmeen tutkimustraditioon, empiristiseen, rationalistiseen ja pragmaattiseen tai 

kriittiseen lähestymistapaan. Samoin myös diskurssi-käsite jaetaan kolmeen eri merkitykseen, jotka ovat 

englantilainen, ranskalainen ja saksalainen. Jokaisessa tutkimustraditiossa vaikuttaa eri tieteenfilosofoin-

nin perustat. Itse diskurssi-sanan juuret ovat latinan kielessä, mutta sillä on eri merkityksiä eri kulttuu-

reissa ja kielissä. Ranskassa, jossa diskurssi-käsite on saanut voimakkaasti vaikutteita Foucault’a, kulttuu-

ri pitää sisällään erilaisia diskursseja. Diskurssit ovat ihmisten sosiaalisesti luomia, vaikka diskurssit ja 

inhimillinen toiminta ovat alisteisia kulttuureille. Englannin kielessä keskustelutapahtumalla on määritte-

levä tekijä, jolloin puhe ”käskyttää”, miten diskurssi on tai voi olla olemassa. Saksassa diskurssi-käsite, 

johon on vaikuttanut vahvasti Habermas, nähdään pragmaattisesti, toisin sanoen käsitteen avulla tarkas-

tellaan käytännön ja teorian läsnäoloa. Remes yhdistää kolme tutkimustraditiota kolmeen diskurssi-
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käsitteeseen, jolloin hän puhuu englantilaisesta empirismistä, ranskalaisesta rationalismista ja saksalaises-

ta pragmatismista. (Remes 2006, 293; 298–304; 310.) 

Rajalinjat eri diskurssianalyysisuuntausten välillä eivät ole ehdottomia. Tutkimusongelma 

ja -asetelma pitkälti rajaavat, kuinka merkittävän roolin kukin näistä teoreettisesta lähtökohdasta saa 

yksittäisessä tutkimuksessa. Täten käsitettä diskurssi käytetään vaihtelevassa merkityksessä. Tärkeää on 

määritellä, miten diskurssia käyttää omassa tutkimuksessaan. (Jokinen et al. 2000b, 17; Potter ja Wethe-

rell 1987, 7.) Seuraavaksi tarkastelen lyhyesti, miten diskurssi määritellään suomalaisessa keskustelussa, 

joka pohjaa pitkälti brittiläiseen perinteeseen. (esim. Jokinen et al. 1999, 10; Pietikäinen - Mäntynen 

2009, 27.) 

Lähtökohtana on, että merkitykset, joilla maailmaa tarkastellaan, voidaan jakaa diskurssei-

hin. Diskurssi rakentaa todellisuutta tietyllä tavalla. Se on suhteellisen eheä merkityssuhteiden kokonai-

suus tai merkitysulottuvuus sekä monimerkityksellinen että dynaaminen. Diskurssilla tarkoitetaan kaik-

kea kielellistä ja semioottista toimintaa, jolla on vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ehtoja ja seurauksia. 

Diskurssi jaetaan diskurssiin ja diskursseihin. Edellisellä, diskurssilla viitataan kielenkäytön sosiaaliseen 

toimintaan, joka on diskurssianalyysissa koko tutkimusalan olennainen teoreettinen lähtökohta. Jälkim-

mäisellä, diskursseilla tarkoitetaan tiettyä merkityksellistämisen tapaa, jonka kieliyhteisön jäsenet tunnis-

tavat. Tavat ovat lähes aina historiallisesti kestäviä, vuorovaikutustilanteessa toiseen käytettyjä ja tunnis-

tettavia merkityksellistämisen tapoja. Tarkoituksena on kuvata asioita, ilmiöitä ja tapahtumia tietystä 

näkökulmasta ja tietyllä tapaa. (Pietikäinen - Mäntynen 2009, 22; 26–27; Suoninen 1999, 21.)    

Diskurssianalyysissa eräs kiinnostusalue on tutkia, miten ihmiset rakentavat kielellisessä 

toiminnassaan itselleen identiteettejä tai asettuvat erilaisiin positioihin. Näin ollen Juhilan mukaan tut-

kimuksen tekeminen on sellaista kielellistä toimintaa, jossa tutkijan position ymmärretään kielellisesti 

tuotettuna kategoriana. Tutkijan positio on mahdollista paikantaa. Positioita on olemassa useita ja ne 

vaihtelevat tutkimussuuntauksittain, suuntausten sisällä sekä yhden ja saman tutkijan kuvauksissa. Dis-

kurssianalyyttisessä tutkimuksessa tutkijan positioita on mahdollista tarkastella monella tavalla. Aihetta 

voi esimerkiksi tarkastella hyödyntämällä diskurssianalyyttisiä tutkimusmenetelmiä. Toisessa, rajatum-

massa tavassa, jota Juhila käyttää, tarkastellaan metodisia tekstejä. Tekstien eksplisiittinen funktio on 

diskurssianalyytikon positioiden tutkiminen. Merkittävää on suhde tutkimuskohteeseen eli suhde kul-

loinkin analysoitavaan kielelliseen tapaan ja suhde tutkimusaineistoon eli mistä näkökulmasta tutkija 

lähestyy aineistokseen valitsemaansa kielenkäyttöä. Suhde tutkimusaineistoon on ollut Juhilan katego-

risoinnin lähtökohta. Tutkijan positiot ovat analyytikko, asianajaja ja tulkitsija. (Juhila 1999b, 201–202.) 

Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti analyytikon ja tulkitsijan positioita sekä asianajajan positiota, jonka koen 

olevan lähellä tutkijan positiotani. 

Analyytikon tavoitteena on pitää osallisuuttaan tutkittavaan aineistoon mahdollisimman 

pienenä ja kontrolloituna. Analysointi tapahtuu tiettyjä metodeja käyttäen. Tarkoituksena on tarkastella 

ihmisten kielellistä toimintaa. Keskeisempänä ohjenuorana toimii pitäytyminen toimijoiden itsensä rele-
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vanteiksi tekemissä kehyksissä. Erilaiset puheet ja tekstit näyttäytyvät monenlaisten mahdollisuuksien 

maailmana tulkitsijalle. Tärkeää on analyysin (kuunteleminen ja tulkitseminen) sekä aineiston välinen 

vuorovaikutuksellinen suhde. Asianajajan position ottava tutkija pyrkii tutkimuksellaan ajamaan tai edis-

tämään jotakin asiaa, toisin sanoen tavoitteena on saavuttaa tietty päämäärä. Analysointi tapahtuu tiet-

tyyn positioon nojautuen ja samalla sitoutuen muutokseen. Tutkija ei vain analysoi aineistoaan tietyllä 

tavalla. Hän pohtii myös kysymystä, miten toimijoiden sosiaalisen todellisuuden rakentumista voidaan 

rakentaa toisin. Tulkitsijalle erilaiset puheet ja tekstit ovat monenlaisien mahdollisuuksien maailma. Tär-

keintä on tutkijan ja aineiston välinen vuorovaikutuksellinen suhde. (Juhila 1999b, 203; 207–208; 212.) 

 

3.2. Kriittinen diskurssianalyysi 
Fairclough ja muut (2004, 1), jotka puhuvat kriittisestä sosiaalisesta tutkimuksesta ja kriittisestä yhteis-

kuntatieteistä, katsovat kriittisen yhteiskuntatieteen hyödyntävän yhteiskuntatieteiden resursseja. Resurs-

seja hyödynnetään, jotta tutkijat voivat keskittyä ajankohtaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Ongelmina ovat 

ne ihmisyhteisöjen rakenteessa, organisaatiossa ja toiminnossa olevat ominaisuudet, jotka aiheuttavat 

kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta, uhkaa, epätasa-arvoisuutta, turvattomuutta ja itse- epäilyä. Pi-

demmän aikaa kriittisen yhteiskuntatieteiden oletuksena on ollut, että kyseiset häiriöt ovat ihmisen toi-

minnan tulosta ja sen takia ne voidaan muuttaa ihmisen toiminnalla. Kriittisen tutkimuksen ensisijainen 

huolenaihe ja vastuu on osoittaa olemassa olevien yhteiskunnallisten järjestelyjen mahdollisuus. Tämä 

tapahtuu paljastamalla väistämättömät tutkimusväitteet, joiden mukaan asiat ovat, kuten niiden pitäisi 

olla. Kriittisten yhteiskuntatieteilijöiden tarkoituksena ei ole vain tunnistaa ja analysoida yhteiskunnallis-

ten ongelmien alkuperiä, vaan hahmottaa, kuinka ongelmia on mahdollista lievittää tai ratkaista. Kriitti-

sen teorian lähtökohtana on, että me voimme muuttaa maailmaa. Kriittiset yhteiskuntatieteilijät eivät 

seiso yhteiskunnan ulkopuolella, vaan ovat osa yhteiskuntaa. Myöskään unohtaa ei saa kriittistä refleksiä 

omasta asemasta, motivaatioista ja toiminnasta. 

On kuitenkin olemassa laajempi konsensus kriittisten yhteiskuntatieteilijöiden keskuudes-

sa niistä ongelmista, jotka ovat yhteiskunnallisen tutkimuksen keskiössä. Ongelmia ovat muun muassa 

talouden kansainvälisten ulottuvuuksien uudelleen rakentumisen vaikutuksien tutkiminen ihmisten elä-

mään, sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen ja ihmisten välisten konfliktien vähentäminen, jotka 

johtuvat epätasa-arvoisista ja epäreiluista valtasuhteista. Pyrkimyksenä on auttaa ihmisiä kouluttamaan 

itseään, jotta he olisivat kriittisiä lokaaleja ja globaaleja kansalaisia. Useat kriittiset yhteiskuntatieteilijät 

näkevät, että ongelmat ovat merkittävällä tasolla diskurssin ongelmia. Ihmiset eivät vain toimi ja organi-

soidu tietyllä tavalla. He myös ilmentävät toiminnan ja organisoitumisen tapoja ja tuottavat kuvitteellisia 

projekteja uudella tai vaihtoehtoisella tavalla tietyissä diskursseissa. Ihmiset myös organisoituvat ja toi-

mivat tiettyjen diskurssien kautta, joita voivat olla muun muassa uskonnolliset ja poliittiset liikkeet. Ky-

seiset representaatiot ja diskurssit ovat sen takia erottumaton osa toimintaa ja organisoitumista, kun 

samanaikaisesti diskurssit ylläpitävät, legitimoivat ja muuttavat niitä. Se tulee olemaan entistä selkeäm-
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pää, koska ihmiselämän refleksiivinen luonne muuttuu edelleen. Täten vallitsevaa yhteiskunnallista elä-

mää kuvaa jatkuva, kasvava refleksiivisyys, joka vahvistaa diskurssin painoarvoa ja valtaa sosiaalisessa 

elämässä. Vallitsevaa (globaalia) ympäristöä määrittelee etenkin kommunikaatioteknologia, joka painot-

taa diskurssin roolia ja funktiota yhteiskunnallisessa organisoitumisessa ja muutoksessa. (Fairclough et 

al. 2004, 1–2.)   

Lyhyesti sanottuna kriittisen tutkimuksen tarkoituksena on tarjota perusta poliittiselle 

toiminnalle, joka johtaa radikaaliin ja emansipoivaan muutokseen. ”Kriittinen” lähestymistapa ennen 

kaikkea yhdistää teorian ja käytännön, ja näin ollen se haastaa tutkimuksen perinteiset mallit. Yhteiskun-

tatutkimuksessa on tuskin olemassa alaa, joka ei ole saanut ”omaa” kriittistä perspektiiviä. Kriittiset 

lähestymistavat eivät kuitenkaan jaa samoja teoreettisia olettamuksia ja poliittisia asenteita. Mitä sitten 

kriittinen tarkoittaa diskurssianalyysissä? Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa, että hylätään kaikki esteet 

tekstin ja kontekstin arvioinnissa. 1900-vuosisadalla tavoitteena sekä kielitieteissä että muuallakin tie-

teessä on ollut päästä eroon normatiivisesta lähestymistavasta ja pyrkiä asiapitoiseen tutkimukseen. Yh-

teiskunta ymmärretään vain kokonaisuutena ja mitä tahansa erityistä ilmiötä täytyy tutkia osana laajem-

paa kontekstia. Toisaalta kriittinen diskurssianalyysi eroaa kriittisestä tutkimuksesta. Kriittinen diskurssi-

analyysi ei ota vain kriittistä näkökulmaa tutkimukseen, vaan se suhtautuu kriittisesti myös sosiaalisiin 

ilmiöihin, joita se tutkii. (Blommaert - Bulcaen 2000, 449; Hammersley 1997, 238; 240–244.) 

Yhteiskuntatieteissä kriittisen työn kuten myös kriittisen diskurssianalyysin filosofista pe-

rustaa pidetään itsestään selvänä ja ongelmattomana. Kriittisen diskurssianalyysin heikkoutena on, että 

siltä puuttuu selkeä filosofinen positio, johon se pohjautuu. Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun 

van Dijk ja muut olivat 1980-luvulla luomassa kriittistä diskurssianalyysiä Euroopassa. Blommaertin ja 

Bulcaenin mukaan kriittistä diskurssianalyysia pidetään diskurssianalyysin yhtenä vaikutusvaltaisimmista 

ja näkyvimmistä suuntauksista. Kriittinen diskurssianalyysi eroaa muista diskurssianalyyseistä, koska sen 

pyrkimyksenä on paikallistaa diskurssi erityisestä yhteiskunnankuvasta ja omaksua läpitunkeva, ”kriitti-

nen” asenne kyseiseen yhteiskuntaan.  Kriittisen diskurssianalyysin kritiikin pääpaino on kie-

len/diskurssin/puheen ja yhteiskunnallisen rakenteen yhteydessä. Näin ollen se seuraa Fowlerin, Kres-

sin ja muiden ”kriittistä kielitiedettä”. Hammersley väittää, että kriittisen diskurssianalyysin vahingollisin 

ominaisuus on, että se pyrkii saavuttamaan paljon enemmän kuin muut diskurssianalyysit. Se ei ainoas-

taan tarjoa diskursiivisten prosessien ymmärtämistä, vaan pyrkii ymmärtämään yhteiskuntaa kokonai-

suutena, mitä siinä on vikana ja miten sitä tulisi muuttaa. (Blommaert - Bulcaen 2000, 447; 449; Ham-

mersley 1997, 237–238.) 

Fairclough puhuu ”kielellisestä käänteestä” yhteiskuntateoriassa, joka on seurausta kielelle 

annetusta keskeisemmästä roolista yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Lisäksi kielestä on tullut yhteiskunnalli-

sen kontrollin ja vallan pääasiallinen väline. Fairclough väittää, että vetämällä yhteen kielellinen analy-

sointi ja sosiaalinen teoria saavutetaan yhdistelmä, jolla on enemmän diskurssin yhteiskunnallis-

teoreettista tajua (engl. social-theoretical sense of discourse) ja joka yhdistettynä teksti-
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vuorovaikutustajuun (engl. text-interaction sense) tuottaa kielellisesti suuntautuneen diskurssianalyysin. 

Faircloughin mukaan diskurssianalyysista on olemassa useita versioita. Yksi merkittävimmistä jaoista on 

lähestymistavassa, joka sisältää yksityiskohtaisen tekstin analyysin ja toisaalta lähestymistapojen, jotka 

eivät tarkastele tekstiä yksityiskohtaisesti, välillä. Fairclough (2003) on käyttänyt tekstiorientoitunutta 

diskurssianalyysin (engl. textually-oriented discourse analysis (TODA)) käsitettä erotuksena ei-

tekstiorientoituneista diskurssianalyyseista. Teksti on näin ollen diskurssianalyysin erottumaton osa. 

(Fairclough 1999, 3; 2003, 2; 4; 2004, 2–3.) 

Huolimatta kriittisen diskurssianalyysin joistakin merkittävistä julkaisusta ja tunnustetuis-

ta, johtavista tutkijoista kriittinen diskurssianalyysi -liikkeen rajalinjat ja toisaalta sen ohjelman erityispiir-

teet ovat ilmestyneet ad hoc -tyyliin. Tutkijoita, jotka pitävät itseään kriittisinä diskurssianalyytikoina, 

yhdistävät yhteiset tutkimukselliset alat ja aiheet, selkeä sitoutuneisuus yhteiskunnalliseen toimintaan ja 

poliittinen vasensiipi sekä yhteinen tavoite integroida kielitieteellinen analyysi ja sosiaalinen teoria. Kriit-

tiselle diskurssianalyysille on luonteenomaista teoreettinen ja metodologinen heterogeenisyys, koska se 

on peräisin eri teoreettisista lähtökohdista. Ei ole olemassa mitään tiettyjä metodologisia piirteitä. Osa 

kriittisistä diskurssianalyytikoista kannattaa metodologian moninaisuutta, mutta osa pyrkii järjestelmälli-

seen ja tarkennettuun kehykseen. Historiallisista syistä käytännöllisen kielitieteen järjestelmän hyödyn-

täminen ollut merkittävää, mutta kategorioita ja käsitteitä on lainattu myös valtavirran diskurssianalyy-

sistä sekä tekstilingvistiikalta, tyyliopilta, sosiaaliselta semiotiikalta, sosiaaliselta kognitiolta, retoriikalta ja 

keskusteluanalyysiltä. Kriittisten diskurssianalyytikkojen mukaan ala pohjautuu aina teorioista yhteis-

kunnasta ja vallasta (pääasiassa Foucault’n traditiosta) teorioihin kognitioista ja kieliopista. Huolimatta, 

että kriittinen diskurssianalyysi on saanut vaikutteita usealta yhteiskuntatieteelliseltä oppialalta, se pitäisi 

Blommaertin ja Bulcaenin mukaan sijoittaa ennen muuta kielitieteelliseen kehykseen. (Blommaert - Bul-

caen 2000, 450–451; 454; Martínez 2007, 126.) 

Fairclough (1999, 6–13) toteaa, että hänen kriittinen diskurssianalyysi yhdistää lingvistiik-

kaa, sosiolingvistiikkaa, pragmatismia, kognitiivista psykologiaa ja tekoälyä, keskustelu- ja diskurssiana-

lyysia ja sosiaalisen teorian puolelta ideologian teoriaa, Foucault’a ja Habermassia. Fairclough haluaa 

nähdä kriittisen diskurssianalyysin täydentävänä lähestymistapana kielelliseen tutkimukseen. Kriittisen 

näkökulman lähtökohtana on yhdistää edellä mainitut kielentutkimuksen alat. Chouliaraki ja Fairclough 

(2002, 16) jatkavat, että kriittinen diskurssianalyysi on sekä metodi että teoria. Metodina tarkoitus on 

analysoida sosiaalisia käytäntöjä. Erityisenä tarkastelunäkökulmana ovat käytäntöjen diskursiiviset ajan-

kohdat, jotka yhdistävät teoreettiset ja käytännölliset huolet ja julkiset alueet. Ne viittaavat tapoihin, 

joiden avulla on mahdollista analysoida diskurssin ”operationalisoitumisen” tekemiä käytännöllis-

teoreettisia rakenteita sosiaalisessa elämässä. Analyysit edistävät näiden teoreettisten rakenteiden kehi-

tystä ja täsmentymistä. Chouliaraki ja Fairclough myös näkevät, että kriittinen diskurssianalyysi yhdistää 

eri teorioita keskinäiseen dialogiin erityisesti yhteiskunnallisia teorioita ja kielitieteitä.   
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Tieteidenvälistä lähestymistapaa pidetään olennaisena osana kriittistä diskurssianalyysiä. 

Täten on mahdollista saavuttaa oikea ymmärrys kielen toiminnasta, tiedon edustuksesta ja välittämises-

tä, sosiaalisten instituutioiden organisoimisesta tai toteuttavasta (lainsäädäntö)vallasta. Vallan avulla tar-

kastellaan eri suhteita ja vaikutuksia yhteiskunnallisissa rakenteissa. Yhteys kielen ja yhteiskunnallisen 

luonteen välillä muuttaa kielen välineeksi, jonka avulla on mahdollista haastaa valtaa ja ilmaista eroavai-

suuksia hierarkkisissa, yhteiskunnallisissa rakenteissa. Ideologia nähdään diskursiivisessa verkostossa 

keskeisenä keinona muodostaa ja ylläpitää epätasa-arvoisia valtasuhteita. Kriittisen diskurssianalyysin 

yksi merkittävimmistä tavoitteista on tutkia tapoja, joilla kieli välittää ideologiaa lukuisissa yhteiskunnal-

lisissa instituutioissa. Metodologisesta näkökulmasta tarkasteltuna kriittisen diskurssianalyysin valikoiva 

luonne mahdollistaa tutkimuksen tietynlaisen vapauden muotoiltaessa uusia perspektiivejä, jotka autta-

vat kääntämään teoreettiset olettamukset analyysin välineiksi. (Martínez 2007, 126–127.) 

Kriittisen diskurssianalyysi pohjaa realistiseen ontologiaan eli ontologiseen konstruktio-

nismiin. Sosiaalisia tapahtumia, abstraktisia sosiaalisia rakenteita mutta myös vähemmän abstraktisia 

sosiaalisia käytäntöjä pidetään konkreettisina. Mahdollista on erotella ”potentiaali” ja ”todellinen”. Se 

onnistuu, koska ympäristö rajoittaa ja mahdollistaa sosiaaliset rakenteet ja käytännöt. Se on vastakohta 

todellisuuden tapahtumille. Sosiaaliset rakenteet ja käytännöt täytyy erottaa ”empiriasta” eli mitä me 

tiedämme todellisuudesta. Todellisuus, mahdollinen ja nykyinen eivät voi vähentää tietämystämme to-

dellisuudesta. Todellisuus on riippuvainen, muuttava ja osittainen.  (Fairclough 2004, 14.)  

 

3.2.1. Faircloughin diskurssi-käsite   
Blommaert ja Bulcaen (2000, 451–452) tiivistävät, että kriittisessä diskurssianalyysissä diskurssi tarkoit-

taa sosiaalista ilmiötä. Pyrkimyksenä on parantaa sosiaalis-teoreettista perustaa diskurssianalyysin piirissä 

sijoittamalla diskurssi yhteiskuntaan ja ottavat lähtökohdaksi yhteiskuntateoria. On mahdollista erottaa 

kaksi näkemystä. Kriittinen diskurssianalyysi on kiinnostunut vallan ja ideologian teorioista. Toisaalta se 

pyrkii voittamaan strukturalistisen determinismin. 

Diskurssi on Faircloughin mukaan ongelmallinen käsite. On olemassa niin monta ristirii-

taista ja päällekkäistä määritelmää, jotka on muodostettu useista teoreettisista ja tieteenalallisista näkö-

kulmista. Kielitieteilijöille diskurssi viittaa puhuttuun vuorokeskusteluun vastakohtana kirjoitetulle 

”tekstille”. Tyypillisesti kielitieteissä diskurssi viittaa sekä puhuttuun että kirjoitettuun kieleen. Toisaalta 

yhteiskuntatieteissä ja -analyysissä muun muassa Foucault’n teoksissa diskurssilla viitataan eri tapoihin, 

joilla rakennetaan tiedon alueita ja sosiaalista käytäntöä. Foucault nimitti arkeologiaksi kehittämäänsä 

menetelmää, jonka avulla tutkitaan tieteellisiä diskursseja. Ajattelua ohjaavat käytännöt, jotka muokkaa-

vat sekä kohteita että sen subjekteja. Käytännöt Foucault erottelee diskursiivisiksi ja ei-diskursiivisiksi. 

Alhanen tulkitsee erottelun tarkoittavan, että diskursiiviset käytännöt ovat erityinen käytäntöjen joukko, 

joka ohjaa ihmisten toimintaa diskurssissa eli mitä diskursseissa voi sanoa ja mitä ei. Kaikki muut käy-



58 
 

tännöt ovat ei-diskursiivisia käytäntöjä. (Alhanen 2007, 11; 17; 30; 34; Fairclough 2003, 3.) Palaan käy-

täntöjen kenttään seuraavassa luvussa. 

Fairclough (2003, 3–4) jatkaa, että diskurssin nähdään ilmentävän erityisiä tapoja käyttää 

kieltä ja muita symbolisia muotoja kuten visuaalisia kuvia. Diskurssit eivät vain reflektoi tai ilmennä 

yhteiskunnallisia kokonaisuuksia ja suhteita, vaan ne myös rakentavat tai muodostavat niitä. Eri diskurs-

sit muodostavat avainkokonaisuuksia kuten mielenterveyttä, kansalaisuutta tai kirjallisuutta eri tavalla ja 

samalla, kun ne positioivat ihmisiä eri tavoin muun muassa sosiaalisina subjekteina. Nämä diskurssin 

sosiaaliset vaikutukset ovat pääpainona diskurssianalyysissä. 

Fairclough haluaa käyttää diskurssi-käsitettä kielenkäytön sosiaalisen käytännön muotona 

pikemmin kuin puhtaasti yksilöllisenä toimintona tai refleksinä tilanteelliseen muutokseen. Lisäksi kieli 

nähdään sosiaalisena prosessina ja osana yhteiskuntaa. Kielen ja yhteiskunnan suhde ei ole symmetri-

nen. Kokonaisuus on yhteiskunta, ja kieli on vain yhteiskunnan yksi säie. Faircloughin näkemyksellä on 

useita merkityksiä. Se vihjaa, että diskurssi on toiminnan tapa, yksi muoto, jossa ihmiset saattavat toimia 

maailman mukaisesti ja erityisesti toinen toistensa mukaisesti ikään kuin representaation tyyppinä. Se 

vihjaa myös, että on olemassa dialektinen suhde diskurssin ja sosiaalisen rakenteen välillä. Yleisimmin 

sellainen suhde on sosiaalisen käytännön ja sosiaalisen rakenteen välillä. Jälkimmäinen, sosiaalinen ra-

kenne on molemmissa edellytys ja seuraus edellisestä, sosiaalisesta käytännöstä. (Fairclough 1999, 22–

23; 2003, 63–64.) 

Dialektisen suhteen ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan välttyä ylikorostumisen kari-

koilta. Se koskee sekä diskurssin sosiaalista määritelmää, että yhteiskunnallista/sosiaalisuuden rakentu-

mista diskurssissa. Edellisestä seuraa, että diskurssi ymmärretään vain syvemmän sosiaalisen todellisuu-

den refleksinä ja jälkimmäinen ilmentää vain diskurssia idealistisesti yhteiskunnallisen/sosiaalisuuden 

lähteenä. Toisaalta diskurssia muovaa ja rajoittaa sosiaalinen rakenne laajassa merkityksessä ja kaikilla 

tasoilla kuten luokka ja muut sosiaaliset suhteet sosiaalisella tasolla, spesifit suhteet instituutioissa, luo-

kittelujärjestelmät, lukuisat diskursiiviset ja ei-diskursiiviset normit ja käytännöt. Toisin sanoen yhteis-

kunnan diskursiivinen rakenne syntyy sosiaalisista käytännöistä, jotka ovat juurtuneet ja itäneet todelli-

sista, materiaalisista sosiaalisista rakenteista. (Fairclough 1999, 23; 2003, 64–66.)  

Erityiset diskursiiviset ilmiöt vaihtelevat niiden rakenteellisten määritelmien mukaan, jotka 

riippuvat erityisestä sosiaalisesta alasta tai institutionaalisesta kehyksestä, jossa ne kehittyvät. Diskurssi 

on sosiaalisesti muodostunut. Tämä on tärkeä tekijä Foucault’n sosiaalisessa keskustelussa objektien, 

subjektien ja käsitteiden diskursiivisessa muotoutumisessa. Diskurssi ei käytännössä vain kuvaa maail-

maa, vaan edustaa maailmaa, muodostaa ja rakentaa maailmaa merkityksessä. Diskurssi vaikuttaa kaik-

kiin sosiaalisten rakenteiden perustuksissa oleviin ulottuvuuksiin, jotka suorasti tai epäsuorasti muovaa-

vat ja rajoittavat. Niitä ovat ulottuvuuksien omat normit, käytännöt, suhteet, identiteetit ja instituutiot, 

jotka sijaitsevat sen lähtökohdissa. Dialektinen perspektiivi näkee käytännön ja ilmiön vastakkaisina ja 

kamppailemassa rakenteiden monimutkaisten ja epävarmojen suhteiden kanssa. Kyseiset rakenteet il-
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mentävät vain väliaikaista, osittaista ja ristiriitaista pysyvyyttä. (Fairclough 2003, 57; 64.) Puhutaan siis 

kielen funktionaalisista tilanteista.  

 Faircloughin mukaan on mahdollista erottaa diskurssin konstruktiivisen vaikutuksen kol-

me aspektia. Diskurssi ensinnä vaikuttaa kaikkiin niihin eri tavoin viittaaviin sosiaalisten identiteettien ja 

”subjektipositioiden” konstruktioon. Toiseksi diskurssi auttaa rakentamaan sosiaalisia suhteita ihmisten 

välillä. Viimeiseksi diskurssi vaikuttaa tieto- ja uskomusjärjestelmien rakentumiseen. Nämä kolme vaiku-

tusta vastaavat kielen kolmea funktiota ja merkityksen ulottuvuutta, jotka ovat olemassa diskurssissa 

samanaikaisesti ja vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Fairclough kutsuu funktioita kielen identiteettisiksi, 

relaationalisiksi ja identionalisiksi toiminnoiksi. Identiteettinen tarkoitus liittyy tapoihin, miten sosiaali-

nen identiteetti on muodostettu diskurssissa, relaationalinen tarkoitus, kuinka sosiaaliset suhteet dis-

kurssiin osallistujien välillä on määritelty ja neuvoteltu ja identionalinen tarkoitus tapoihin, joilla tekstit 

merkitsevät maailmaa ja sen prosesseja, kokonaisuuksia ja suhteita. (Fairclough 2003, 72.) 

 Widdowson (1995, 510–511) kommentoi: huolimatta että Fairclough väittää määrittele-

vänsä diskurssin suppeammin kuin yhteiskuntatieteilijät yleensä, hän sortuu lopulta määrittelemään dis-

kurssin yhtä ”laajalti” kuin yhteiskuntatieteilijät yleisesti eli sosiaaliseksi käytännöksi. Fairclough ei selvi-

tä tarkemmin, miten hänen määrittelynsä eroaa yhteiskuntatieteilijöiden määritelmästä sosiaaliselle käy-

tännölle. Widdowson mukaan Fairclough pyrkii näin ohittamaan sen ongelman, joka muodostuu yrityk-

sestä sovittaa kaksi traditiota, sosiologinen ja kielitieteellinen. Faircloughin näkökulmana on, että dis-

kurssia sosiaalisena käytäntönä rajoittaa sosiaalinen rakenne, joka myös rajoittuu.  

  

3.2.2. Lähtökohtana Foucault’n käytännön käsite Faircloughin diskurssianalyysin  
Fairclough (2003, 37–39; 56–57) ei kiistä Foucault’n arkeologisen analyysin vaikutusta tekstiorientoitu-

neeseen diskurssianalyysissä. Fairclough painottaa, että hänen tekstiorientoituneen diskurssianalyysin ja 

Foucault’n abstraktimman lähestymistavan välillä on eroja. Erot on syytä ottaa huomioon tarkasteltaes-

sa Foucault’n arkeologista analyysia. Foucault on kiinnostunut erityisistä diskursseista, kun taas teks-

tiorientoituneen diskurssianalyysin avulla on mahdollista tarkastella mitä tahansa diskurssia. Toisaalta 

tekstiorientoituneen diskurssianalyysin keskeisenä osana on puhutun ja kirjoitetun kielen analyysi. Fou-

cault oli kiinnostunut diskurssin mahdollisuuksien ehdoista. Seuraavaksi käsittelen Foucault’n arkeologi-

sen analyysin käytännön käsitteen määritelmää, jonka jälkeen siirryn tarkastelemaan Faircloughin dis-

kurssin kolmea ulottuvuutta, tekstiä, diskursiivisia ja sosiaalisia käytäntöjä.    

Foucault, joka Friedrich Nietzscheä seuraten, kieltäytyy etsimästä asioiden perimmäistä 

alkuperää, vaan painottaa historiallista polveutumista, ilmaantumisen hetkiä ja sattumia. Tätä voidaan 

pitää yhtenä metodologisen nominalismin muotona. Alhanen määrittelee metodologisen nominalismin 

Popperia lainaten:  

”Sen sijaan, että pyrkisi löytämään olion todellisen olemuksen ja määrittelemään sen, metodologi-
nen nominalismi pyrkii kuvaamaan olioiden käyttäytymistä eri olosuhteissa ja tutkimaan erityisesti 
sitä, onko käyttäytymisestä löydettävissä säännönmukaisuuksia.” (Popper 1974.)      
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Foucault’n tutkimuksen pyrkimyksenä on osoittaa, minkälaisen säännönmukaisen toiminnan kautta 

tutkitut ilmiöt määrittyvät ja jäsentyvät ajattelulle ja toiminnalle jossain määrätyssä yhteydessä. Alhasen 

mukaan se tarkoittaa, että Foucault’n tarkoituksena on palauttaa historiallisesti partikulaareihin käytän-

töihin tutkittavaa ilmiötä koskevat universaalit yleistykset. Käytäntöjen takia ilmiöistä tulee jollakin 

säännellyllä tavalla ajattelun ja toiminnan kohde. (Alhanen 2007, 28; 201.) 

Foucault’lle käytäntöjen kenttä tarkoittaa kokonaisuutta, jossa eri käytännöt määrittävät 

toisiaan ja yhdessä käytännössä tapahtuva muutos tai muutos sen suhteessa muihin käytäntöihin vaikut-

taa kaikkiin muihin käytäntöihin ja niiden keskinäisiin suhteisiin. Käytännön käsitteellä Foucault yhdis-

tää toiminnan ja ajattelun toisiinsa.  

”Erilaisten vakiintuneiden käytäntöjen kautta ihmiselle muodostuu tietynlainen tapa hahmottaa 
todellisuutta ja itseään. Samalla käytännöt ohjaavat monimutkaisempiakin ajattelun muotoja mää-
rittävällä tavan, jolla maailmaa havaitaan, jäsennetään ja käsitteellistään.” (Alhanen 2007.)  

Tiedon arkeologian tärkein käsite Alhasen mukaan on juuri diskursiivinen käytäntö. Diskursiivisilla käy-

tännöillä Foucault tarkoittaa kokonaisuutta nimettömiä, historiallisia, aina ajassa ja tilassa määräytyneitä 

sääntöjä, jotka määrittelevät lausumisfunktion toimintaehdot annetulla aikakaudella ja annetulla yhteis-

kunnallisella, taloudellisella, maantieteellisellä tai kielellisellä kentällä. Alhasen mukaan tämä tarkoittaa, 

että Foucault määrittelee diskursiivisen käytännön vakiintuneeksi tavaksi muodostaa diskurssin lausu-

mia. (Alhanen 2007, 30–31; 44; Foucault 2005, 155.) 

Arkeologisessa analyysissä poimitaan tarkastelun kohteena olevista aineistoista niiden si-

sältävät lausumat ja analysoidaan, millaisissa suhteissa ne ovat toisiinsa ja kysytään, miksi juuri nämä 

lausumat ilmaantuivat diskurssiin. Arkeologisen analyysin tarkoituksena ei ole selvittää, mitä tekstien 

kirjoittajat ajattelivat kirjoittaessaan tai mihin he teksteillään todellisuudessa pyrkivät, koska arkeologia ei 

ole tulkintaa. Tavoitteena ei myöskään saa olla pyrkimys palauttaa diskurssia sen historialliseen alkupe-

rään, jotta voitaisiin selvittää, mistä diskurssissa on oikeastaan kysymys. (Alhanen, 2007, 56) 

On luovuttava kaikista niistä teemoista, joiden tarkoituksena on taata diskurssin jatku-

vuus. Foucault huomauttaa, että ”ilmenevä diskurssi ei loppujen lopuksi ole muuta kuin sanomatta jät-

tämänsä tukahduttavaa läsnäoloa, ja tämän sanomatta kolo jäytää kaikkea sanottua sisäpuolelta”. Fou-

cault erityisesti painottaa, että ”on siis sulkeistettava jatkuvuuden valmiit muodot, kaikki kyseenalaista-

mattomat ja täysivaltaisen pätevinä pidetyt synteesit”. Valmiit muodot ovat aina syntyneet rakentumi-

sesta, eivätkä tällöin ole itsestään päteviä. Rakentumisen säännöt kuitenkin pitää tuntea ja sääntöjen 

perusteluja on valvottava. Tutkijan on hyvä tunnustaa, etteivät diskurssit ole, mitä ne ensivaikutelmana 

olivat.  (Foucault 2005, 38–40.) 

Tarkastelun kohteena ovat myös, millaisista diskurssin sisältämien lausumien välisistä suh-

teista uusi lausumatapahtuma on riippuvainen. Foucault katsoo, että sarjallisen historian menetelmä ja 

lausumatapahtumista muodostettavat erilaiset sarjat tarjoavat vastauksen. Alhasen mukaan tämä tarkoit-

taa esimerkiksi, että jokaisen lausumasta tarkastellaan, millaisiin kohteisiin lausuma viittaa ja kuka lau-

suman on voinut esittää. Tarkoituksena on osoittaa lausumien säännönmukaisuus, sen jälkeen kun lau-
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sumien sarja saadaan muotoiltua. Lausumien muodostamista säätelevien sääntöjen määritteleminen 

vaatii nimenomaan säännöllisyyksien löytymistä. Analyysin tarkoituksena on paljastaa säännöllisyyksien 

avulla lausumien muodostamista säätelevät säännöt, jotka perustuvat diskursiiviselle käytännölle, joka 

on sosiaalisesti vakiintunut tapa. (Alhanen 2007, 58–60.) 

Diskursiiviset käytännöt, jotka arkeologinen analyysi on paljastunut, ohjaavat ajattelua, 

koska ne säätelevät diskurssin lausumien muodostumista. Tiedon arkeologiassa Foucault luo kehyksen, 

kuinka diskursiivisen käytäntöjen sääntöjä voidaan analysoida ja millä tavoin ne ohjaavat ajattelua. Fou-

cault lähtee diskursiivisista yksiköistä ja päätyy yksiköiden muodostamiin sääntöjärjestelmiin. Foucault’n 

pyrkimyksenä ei ole luoda metodia tai teoriaa, vaan tarkastella, millä tasolla diskursiivista käytäntöä oh-

jaavia sääntöjä voidaan analysoida. Foucault’n mukaan jokaista diskurssin lausumaa tulee tutkia neljässä 

eri sarjassa, jotka ovat kohteiden, lausumistapojen, käsitteiden ja strategioiden muotoutuminen. (Alha-

nen 2007, 60–62, Foucault 2005.) 

Faircloughin mukaan hänen diskursiivisen käytännön määritelmä eroaa Foucault’n määri-

telmästä, koska diskursiivinen käytäntö pohjaa muista monimutkaisella tavalla. Tarkasteluun otetaan 

todellisia käytäntöjä. Foucault oli kiinnostunut säännöistä, jotka korostavat todellisia käytäntöjä. Fou-

cault pelkistää käytännön vastakohdaksi ja rakenteiksi. Käsitettä käytäntö käytetään laajassa resurssien 

merkityksessä, joka korostaa ja on tarpeellinen käytännölle. Fairclough lähtökohtana on, että diskursiivi-

set käytännöt rakentuvat sekä perinteisellä ja luovalla tavalla. Tekstiorientoituneen diskurssianalyysin 

näkökulmasta Foucault’n työ ei olekaan ongelmatonta. (Fairclough 2003, 64.)  

Fairclough tiivistää, että Foucault’n arkeologisesta analyysista löytyy kaksi laajempaa mer-

kitystä. Diskurssin konstitutiivinen luonne tarkoittaa, että diskurssi konstituoi yhteiskunnallisia objekteja 

ja sosiaalisia subjekteja. Alhanen jatkaa, että objektivointi ja subjektivointi tapahtuvat tietyllä käytäntöjen 

kentällä. Ne eivät ole yleistyksiä, vaan mitä objektit ja subjektit ovat jonakin aikana. Toisaalta interdis-

kursiivisuudessa ja intertekstuaalisuudessa on pääpaino, koska minkä tahansa diskursiivisen käytännön 

määrittelee sen suhde muihin. Päällimmäisenä ongelmana Foucault’n arkeologisessa analyysissa kuiten-

kin on, että Foucault laiminlyö tekstianalyysin. Fairclough katsoo, että analyysin pitäisi sisältää diskurs-

sin tosiasiallisia tekijöitä. Ratkaisuna ongelmaan on Faircloughin mukaan kolmiulotteinen analyysi. (Al-

hanen 2007, 31; Fairclough 2003, 55–56; 231.) 

 

3.2.3. Faircloughin diskurssin kolme ulottuvuutta: teksti, diskursiiviset ja sosiaaliset käytännöt   
Diskurssin kolmiulotteinen käsitys yrittää tuoda yhteen kolme analyyttistä traditiota, jotka ovat välttä-

mättömiä diskurssianalyysille. Traditiot ovat lähellä kielitieteiden teksti- ja kielellistä analyysiä. Traditiot 

jaetaan sekä makrososiologiseen traditioon, joka analysoi sosiaalisia käytäntöjä suhteessa yhteiskunnalli-

siin rakenteisiin että tulkitsevaan tai mikrososiologiseen traditioon, joka näkee sosiaalisen käytännön 

ihmisten aktiivisesti tuottamana ja ymmärtämänä yhteisen menettelytapaymmärryksen pohjalta. Fair-

clough hyväksyy tulkitsijoiden näkemyksen, että meidän täytyy ymmärtää, kuinka yhteiskunnallisten 
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yhteisöjen jäsenet tuottavat heidän ”järjestyksenmukaisuuttaan” tai ”vastuunalaisia” maailmoja. Fair-

clough lisää: tuottaessaan maailmaa jäsenten käytännöt on muotoiltu tavoilla, joiden takia he ovat nor-

maalisti epätietoisia yhteiskunnallisista rakenteista, valtasuhteista ja sosiaalisten käytäntöjen luonteesta. 

Jäsenet on kiinnitetty sosiaalisiin käytäntöihin, johon panos aina menee ohi merkitysten tuottamisen. 

Tällöin jäsenten menettelytavat ja käytännöt voivat olla poliittisia ja ideologisia sijoituksia, jotka vaikut-

tavat subjektien (ja jäsenten) asennoitumiseen. (Fairclough 2003, 72.) 

Jäsenien käytännöt ovat myös tulosta ja vaikutusta yhteiskunnallisista rakenteista, sosiaali-

sista suhteista ja yhteiskunnallista kamppailusta niiden ympärillä. Menettelytavat, joita jäsenet käyttävät, 

ovat itsessään heterogeenisiä ja ristiriitaisia ja kiistanalaisia konflikteille. Menettelytavoilla on osin dis-

kursiivinen luonne. Se osa menettelytavoista, jotka käsittelevät tekstin analyysia, kutsutaan selostukseksi 

(engl. description). Tulkinnaksi (engl. interpretation) kutsutaan niitä menettelytapoja, jotka käsittelevät 

diskursiivisten käytäntöjen analyysia yhdessä sosiaalisen käytännön analyysia, jota diskurssi on osa. Se-

lostus olettaa tulkintaa. Toisin sanoen tekstiorientoituneessa diskurssianalyysissä analysoidaan tekstejä, 

diskursiivisia käytäntöjä keskittyen interdiskursiivisuuteen ja intertekstualisuuteen ja sosiaalisia käytäntö-

jä, joita diskurssit ovat osa. Todellisuudessa analysoitaessa ulottuvuudet limittyvät. (Fairclough 2003, 

72–73; vrt. Fairclough 1999, 109.) 

Aloitan diskurssin kolmen ulottuvuuden tarkastelun Faircloughin mukaisesti selostuksesta 

eli tekstistä. Lähtökohtana on, että mikä tahansa tekstiominaisuus on mahdollisesti tärkeä diskurssiana-

lyysissä. Tekstin analysoiminen vaatii sekä kielellisten muotojen että merkitysten huomioon ottamista. 

Esimerkiksi erilaisia kognitiivisia strategioita vaaditaan, jos ihminen lukee runoa kuin aikakauslehti-

mainosta. Diskurssianalyysin kriittinen lähestymistavan olettaa, että merkit ovat yhteiskunnallisesti mo-

tivoituneita. On olemassa siis yhteiskunnallinen syy, joka syntyy yhdistämällä erityisen merkitsijän erityi-

sen merkityn kanssa. Toinen tärkeä ero merkitykseen on tekstin merkityspotentiaalin ja sen tulkinnan 

välinen ero. Tekstit on tehty muodoista, jotka ohittavat diskursiivisen käytännön, tiivistyvät konventioi-

hin ja mahdollistetaan merkityspotentiaalin kanssa. Muodon merkityspotentiaali on yleisesti heterogee-

ninen, monimutkainen, päällekkäinen ja joskus merkityksiltään vastakohtainen. Se tarkoittaa, että tekstit 

ovat hyvin kaksiselitteisiä ja avoimia lukuisille tulkinnoille. Tulkitsivat yleensä pelkistävät mahdollisen 

kaksiselitteisyyden valitsemalla erityisen merkityksen tai pienen joukon eri vaihtoehtoisia merkityksiä. 

Toisaalta merkitystä voi käyttää sekä muotojen potentiaalisuutena että merkitysten tulkintana. (Fair-

clough 1999, 25; 109; 2003, 74–75.) 

Tulkinnassa huomioon otetaan lisäksi diskursiiviset ja sosiaaliset käytännöt, joita olen jo 

sivuuttanut. Fairclough tarkastelee, mikä tekee diskursiivisesta käytännöstä diskursiivisen, osaksi ainakin 

kieli. Diskursiivinen käytäntö ilmentää kielellistä muotoa, johon Fairclough viittaa tekstinä Hallidayn 

määritelmän mukaan. Määritelmä käsittää sekä puhutun että kirjoitetun kielen. Diskursiiviset käytännöt 

rakentuvat sekä perinteisellä että luovalla tavalla. Se edistää yhteiskunnan (yhteiskunnallisia identiteette-
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jä, yhteiskunnallisia suhteita, tietojärjestelmiä ja uskomuksia) uudelleen tuottamista. Myös diskursiiviset 

käsitteet edistävät yhteiskunnan muuttumista. (Fairclough 2003, 65; 71.)   

Esimerkiksi kun sosiaalinen käytäntö on diskursiivisen tapauksen yksi ulottuvuus, teksti 

on tällöin toinen. Näitä kahta ulottuvuutta välittää kolmas painopiste, joka keskittyy diskurssiin erityises-

ti diskursiivisena käytäntönä. Diskursiivinen käytäntö on sosiaalisen käytännön yksi muodoista. Jossakin 

tapauksessa sosiaalinen käytäntö voi olla kokonaan rakentunut diskursiivisesta käytännöstä ja toisessa 

tapauksessa se voi olla sekoitus diskursiivista ja ei-diskursiivista käytäntöä. Erityisen diskurssin analy-

soiminen diskursiivisena käytäntönä keskittyy tekstituotannon prosessiin, jakeluun ja kulutukseen. 

Kaikki ne ovat sosiaalisia ja vaativat viittauksen erityiseen taloudelliseen, poliittiseen ja institutionaali-

seen kehykseen, joiden sisällä diskurssi on kehittynyt. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena on sosiaalis-

ten käytäntöjen luonne, kun tarkastellaan niiden suhteita sosiaalisiin rakenteisiin ja kamppailuihin (Fair-

clough 1999, 24–25; 2003, 71; Halliday 1978.)     

Sosiaalisella käytännöllä on aina ollut lukuisia suuntauksia, taloudellinen, poliittinen, kult-

tuurinen ja ideologinen. Diskurssi voi implikoida kaikissa näissä huolimatta, että yksikään niistä supiste-

taan diskurssiin. Kiinnostavinta sosiaalisen muutoksen näkökulmasta ovat poliittinen ja ideologinen 

käytäntö. Diskurssi poliittisena käytäntönä määrittää, ylläpitää ja muuttaa valtasuhteita kollektiivisten 

kokonaisuuksien (luokkia, ryhmittymiä, yhteisöjä, ryhmiä) saavutettujen valtasuhteiden välillä. Diskurssi 

ideologisena käytäntönä muodostaa, luonnollistaa, ylläpitää ja muuttaa maailman merkityksiä valtasuh-

teiden näkökulmista. Näin ollen poliittinen ja ideologinen käytäntö eivät ole toisistaan itsenäisiä. Ideolo-

gialla on vallan merkitys ja se kamppailee vallasta. Poliittinen käytäntö on ylempi kategoria. Lisäksi dis-

kurssi poliittisena käytäntönä ei ole vain valtataistelun eräs puoli, mutta myös panos valtataistelussa. 

Diskursiivinen käytäntö vetää puoleensa käytäntöjä, jotka luonnollistavat tietyt valtasuhteet ja ideologiat 

ja nämä käytännöt itsessään. Tavat, joilla ne on artikuloitu, ovat taistelun keskiössä. (Fairclough 2003, 

65–67.)  

Lyhyesti sanottuna mikä tahansa diskursiivinen ”tapahtuma” nähdään yhtäaikaisesti osana 

tekstiä ja sosiaalisen käytännön instanssia. Tekstiulottuvuus (engl. text dimension) keskittyy tekstin kielel-

liseen analyysiin. Diskursiivisen käytännön ulottuvuus (engl. discursive practice dimension) kuten vuoro-

vaikutus diskurssin teksti- ja vuorovaikutuskäsityksessä täsmentää tekstin tuotannon ja tulkinnan pro-

sessista luonnetta. Esimerkiksi kun halutaan tietää, minkälaisia diskursseja käytetään hyväksi ja kuinka 

ne on yhdistetty. Sosiaalisen käytännön ulottuvuus (engl. social pratice dimension) keskittyy huolta aihe-

uttaviin asioihin sosiaalisessa analyysissä kuten diskursiivisten tapahtumien institutionaaliseen ja organi-

saationalisiin olosuhteisiin ja siihen kuinka ne muotoilevat diskursiivisen käytännön luonnetta. Diskurs-

sin koostuvat/rakentavat vaikutukset viittaavat edellä mainittuun. (Fairclough 2003, 4.) 
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4. TEKSTI JA DISKURSIIVISET KÄYTÄNNÖT: OXFAMIN RAKENTAMAT 

DISKURSSIT  
Sosiaaliset rakenteet ovat abstrakteja kokonaisuuksia (Fairclough 2004, 23), jotka ovat dialektisessä suh-

teessa sekä diskurssien että sosiaalisten käytäntöjen kanssa. Sosiaaliset käytännöt ovat perimmäinen seli-

tys diskursiivisille käytännöille. Kriittisessä diskurssianalyysissä diskurssin keskitytään erityisesti diskur-

siivisena käytäntönä. Tutkimuksen sosiaalisena rakenteena on kehitysteollisuus. Tarkastelen sosiaalisia 

käytäntöjä pro gradu -tutkielmani seuraavassa, viidennessä luvussa, koska sosiaalisten käytäntöjen ana-

lysoinnissa tarkastellaan diskursiivisen käytännön vaikutuksia sosiaaliseen käytäntöön. Diskursiiviset 

käytännöt ovat osa sosiaalisia käytäntöjä. Analyysi, Faircloughin mukaan, aina alkaa sosiaalisten käytän-

töjen jonkinlaisesta ymmärtämisestä, koska diskurssit nousevat sosiaalisista käytännöistä. Diskursiivisten 

käytäntöjen määrittelyn täytyy siis tapahtua sosiaalisia käytäntöjä unohtamatta, vaikka analysointi aloitet-

taisiin tekstistä ja diskursiivisista käytännöistä. Näin ollen määrittelen seuraavaksi tutkielmani sosiaaliset 

käytännöt. (Fairclough 2003, 231; 237.)    

Tutkimusongelman mukaisesti sosiaalisena käytäntönä on kansalaisjärjestöjen toimijuus 

kehitysteollisuudessa eli sosiaalisessa rakenteessa. Keskityn analysoimaan pohjoisen kansalaisjärjestöjen, 

Oxfam Internationalin rakentamaa toimijuutta pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöille. Toimijuuden 

rakentumisen tarkastelussa olen ottanut lähtökohdakseni diskurssijärjestykset (engl. order of discourse), 

jotka ovat sosiaalisten käytäntöjen verkosto sen kielellisessä ulottuvuudessa. Kielellisen ulottuvuuden 

analysoinnissa muodostavat Oxfam Internationalin tuottamat tekstit eli sosiaaliset tapahtumat. (Fair-

clough 2003, 237; 2004, 24.) 

 Diskurssijärjestykset on Foucault’n termi, jonka synonyymeinä ranskalaiset diskurs-

sianalyytikot käyttävät diskurssin välistä (engl. interdiscourse). Diskurssijärjestys viittaa diskurssia määrit-

televiin sosiaalisiin ehtoihin ja sosiaalisiin rakenteisiin, toisin sanoen diskurssin taustalla vaikuttavat käy-

tännöt määräävät todellisen diskurssin. Diskurssijärjestykset rakentuvat elementeistä ja muodostavat 

keskinäisriippuvaisen verkoston. Elementtien väliset suhteet voivat olla jännitteisiä. Esimerkiksi lukuisat 

subjektipositiot tai toimijuudet kansalaisjärjestöistä puhuttaessa, joita yhdellä henkilöllä on halki insti-

tuutioiden eri asetelmien ja toimintojen, poikkeuksetta aiheuttavat jännitteitä. Joskus rajalinjat asetelmi-

en ja käytäntöjen välillä naturalisoituvat ja subjektipositiot elävät täydentyvästi. Toisessa yhteiskunnalli-

sessa tilanteessa samat rajalinjat voivat muodostua vastaväitteiden ja kamppailun kentiksi. Kenttiin liit-

tyvät subjektipositiot ja diskursiiviset käytännöt voivat silloin olla ristiriitaisia. Rajalinjat, jotka koskevat 

subjektipositioiden ja niihin yhdistettyjen diskursiivisten konventioiden välillä, koskevat yleisesti myös 

diskurssijärjestyksen elementtejä ja rajalinjoja erityisten diskurssijärjestysten välillä. Kamppailun tulokse-

na voi olla diskurssijärjestysten uudelleen artikuloiminen. (Fairclough 1999, 28; 2003, 68–69.)  

Sosiaalisten rakenteiden dialektinen suhde diskurssien kanssa tarkoittaa dialektista suhdet-

ta kehitysteollisuuden ja Oxfam Internationalin rakentamien diskursiivisten käytäntöjen välillä. Diskur-
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siiviset käytännöt yhdessä tekstin ja sosiaalisten käytäntöjen kanssa ohjaavat järjestön toimintaa kehitys-

diskurssissa. Analysoin diskursiivisia käytäntöjä, jotka ylläpitävät pohjois-etelä-jakoa yksittäisen kansa-

laisjärjestön teksteissä. Lähtökohtana tutkimusongelman mukaisesti on tarkastella niitä diskursiivisia 

käytäntöjä, jotka ohjaavat/vaikuttavat Oxfam Internationalin osallistumiseen kehitysteollisuudessa ja 

järjestön rakentamaan toimijuuteen etelän kansalaisjärjestöille mutta myös itselleen.  

Tekstit muodostavat diskurssien analysoimisessa yhden kolmesta ulottuvuudesta. Ana-

lysoinnissa tulkitaan tekstin kielellisiä muotoja ja niiden merkityksiä. Diskurssianalyysin mukaisesti tar-

koituksena ei ole löytää kirjoittajan ajatuksia, vaan tulkita tekstiä. Foucault’n arkeologisen analyysin läh-

tökohtia seuraten poimin aineistosta lausumia, analysoin niiden suhteita toisiinsa ja tarkastelen lausumi-

en ilmaantumisen merkityksiä. Foucault määrittelee diskursiivisen käytännön vakiintuneeksi tavaksi 

muodostaa diskurssin lausumia. Faircloughia (2003, 185–186; 231) seuraten olen rajannut lausumien eli 

tekstien analysoimisen teemoihin. Tarkoituksenani on löytää toistuvuutta aineiston temaattisessa raken-

teessa ja pohtia oletuksia, joita piilee teemoissa. Lisäksi mietin teemojen säännöllisyyttä ja säännöllisyyk-

sien syitä. Temaattiset kategoriat ovat diskursiivisten käytäntöjen analyysin mikrotaso, kun diskursiiviset 

käytännöt ovat makrotaso.  

Edellä olen siis määrittänyt Faircloughin tekstiorientoituneen diskurssianalyysin kolme 

ulottuvuutta ja miten tulen hyödyntämään niitä omassa työssäni. Seuraavaksi rakennan sosiaalisia käy-

täntöjä eli diskurssijärjestyksiä hyödyntäen tekstin analysoinnin temaattiset kategoriat. Diskurssijärjes-

tyksien ja sitä kautta temaattisten kategorioiden lähtökohtana on pro gradu -tutkielmani teoreettinen 

viitekehys. Päämääränäni on analysoida kokonaisvaltaisesti Oxfam Internationalin työtä kehitysteolli-

suudessa. Kolme temaattista kategoriaa rikkaat ja köyhät maat, köyhät ja kumppanit ja liittolaiset mahdollis-

tavat Oxfamin kehitysdiskurssin laajan tarkastelun. Näin ollen diskursiiviset käytännöt ovat rikkaiden ja 

köyhien maiden diskurssi, köyhien diskurssi ja kumppaneiden ja liittolaisten diskurssi sekä diskursiivisiin käytän-

töihin liittyvät ”aladiskurssit”.  

Rikkaiden ja köyhien maiden diskurssi tarjoaa kategoriana Oxfamin näkemyksen maail-

masta, missä järjestö näkee itsensä toimivan ja kehys, joka järjestön diskursiivisille käytännöille muodos-

tuu. Vastaavasti aladiskurssien köyhyys- ja epätasa-arvoisuusdiskurssien avulla on mahdollista tarkastella 

köyhien diskurssia. Köyhiä järjestö auttaa yhdessä kumppaneidensa ja liittolaistensa kanssa. Viimeiseksi, 

temaattiseksi kategoriaksi rakentui kumppanien ja liittolaisten diskurssi, jonka kautta on mahdollista 

analysoida Oxfamin rakentamia diskursiivisia käytäntöjä toimijuudelle sekä Oxfam Internationalille että 

asianomistajille. Aladiskursseina ovat kumppanuus- ja vastuuvelvollisuusdiskurssit.  

Tekstit rakentuvat dialektisiä tai polemiikkisia suhteita oman diskurssinsa ja toisten dis-

kurssien kanssa. Se on yksi tapa, miten tekstit sekoittuvat toisten diskurssien kanssa. Toinen tapa on 

tekstien oman diskurssin sekoittuminen tai risteytyminen. (Fairclough 2004, 128.) Seuraavaksi esittelen 

tutkielmani teoreettista viitekehystä hyödyntäen aineiston.  
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Lähtökohtana on, että Oxfam Internationalin diskursiiviset käytännöt kehityspolitiikassa 

on mahdollista löytää järjestön toimintaa ohjaavista teksteistä eli periaatejulistuksesta, strategisista suun-

nitelmista ja toimintakertomuksista. Periaatejulistusta pidetään kansalaisjärjestön tärkeimpänä tekstinä, 

koska tekstissä määritellään periaatteet järjestön toiminnalle. Strateginen suunnitelma on hahmotelma, 

miten järjestön periaatteet mutta myös visio ja arvot tullaan saavuttamaan. Analysoin Oxfam Interna-

tionalin vuosille 2007–2012 luomaa strategisista suunnitelmaa nimeltään Demanding Justice. 6 years 4 goals. 

Strategisessa suunnitelmassa järjestö painottaa kasvanutta epätasa-arvoisuutta ja köyhyydessä elävien 

ihmisten erityisesti naisten valtaannuttamista. (Oxfam International 2010b.) Käytäntöä, strategisen 

suunnitelman ja erityisesti järjestön kehityspolitiikan toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksis-

sa, joista olen ottanut sekä vuoden 2007 ja vuosien 2008–2009 toimintakertomukset. Oxfam Interna-

tionalin mukaan periaatejulistus, strateginen suunnitelma ja toimintakertomus rakentavat järjestön vas-

tuuvelvollisuutta. (Oxfam International 2010c.)   

Kaksi Oxfam GB:n tekstiä, joista toinen käsittelee kumppanuuspolitiikkaa ja toinen on 

evaluaatioraportti Oxfam GB:stä kumppanina, tarjoavat näkökulman erityisesti kumppanuuden tema-

tiikkaan. Oxfam GB:n kumppanuuspolitiikka on rakennettu evaluaatioraportin pohjalta. Raportissa 

tarkastellaan Oxfam GB:tä kumppanina viiden laajemman kysymyksen avulla, jotka ovat Oxfamin kun-

nioitus kumppaneiden arvoja ja ajatuksia kohtaan, selkeys rooleista ja velvollisuuksista, niiden täydenty-

vyys, Oxfamin vastuuvelvollisuus ja yhteinen päätöksenteko. (Start et al. 2007, 21.) Järjestön kump-

panuuspolitiikka noudattelee kyseistä viittä kysymystä. Viisi kumppanuuden periaatetta on täydentävä 

tarkoitus ja arvon lisääminen, yhteinen kunnioitus arvoja ja ajatuksia kohtaan, selvyys rooleista, vastuus-

ta ja päätöksenteosta, läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus ja sitoutuneisuus ja joustavuus. (Oxfam GB 

2007a.)  

Oxfam Internationalin mukaan kansalaisilla on oikeus pitää hallituksia ja instituutiota vas-

tuuvelvollisina mukaan lukien kansalaisjärjestöjä. Kansalaisjärjestöt siis katsovat, että niiden toimintaan 

liittyy erottumattomasti vastuuvelvollisuus. Oxfam Internationalin mukaan Kansainvälisten kansalaisjärjes-

töjen vastuuvelvollisuusjulistuksen tarkoituksena on asettaa kansainvälisille kansalaisjärjestöille avainarvot ja 

toimintaperiaatteet. Julistuksen päämääränä on parantaa yleisön luottamusta ei-voittoa tekevään sekto-

riin. (Oxfam International 2010a; 4.) Vastuuvelvollisuusjulistuksen noudattavissa seurataan vuosittaisilla 

itsearvioitiraporteilla. (IANGO Accountability Charter 2010a.) Oxfam Internationalilta on saatavilla 

raportti vuodelta 2008. Muita vuosittaisen raportoinnin allekirjoittaneita Oxfamin tytärjärjestöjä ovat 

muun muassa Oxfam GB ja Oxfam Novib. (IANGO Accountability Charter 2010b.)  

Myös Oxfam GB on tiedostanut vastuuvelvollisuuden merkityksen. Näin ollen järjestö on 

sekä Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistuksen että Globaalin raportoimisaloit-

teen (engl. Global Reporting Initiative) vastuuvelvollisuusstandardien pohjalta laatinut koko toiminnan 

kattavan vastuuvelvollisuusraportin vuosilta 2006–2007. Olen valinnut raportin täydentämään Kansain-

välisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistusta. Oxfam GB:n mukaan vastuuvelvollisuusrapor-
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tilla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin antaa selvitys järjestön velvollisuuksista asianomistajille ja järjestön 

keinoista toteuttaa velvollisuutensa. Toiseksi järjestö haluaa todistaa, että järjestön asianomistajien nos-

tamat asiat huomioidaan ja kuvata oikaisumekanismeja järjestön mennessä väärään suuntaan. (Oxfam 

GB 2007b, 2–3.)  

Lähtökohtanani on analysoida lisäksi Oxfamin kehityspolitiikan käytäntöjä, joita edellä 

mainituissa teksteissä rakentuu kolmen temaattisen kategorian kautta. Analysointi painottuu etenkin 

kumppanien ja liittolaisten diskurssiin. Oxfam Novibilta olen ottanut kolme laajempaa Intiaa koskevaa 

tekstiä analyysin kohteeksi. Strateginen suunnitelma vuosille 2007–2010 luo kehyksen järjestön toimin-

nalle Intiassa asettaen tavoitteita, strategisia painopisteitä, odotettavia tuloksia ja mahdollisuuksia onnis-

tua. Toinen teksti käsittelee Oxfam Novibin onnistumista Intiassa vuonna 2007. Raportin tarkoituksena 

on antaa kuva jokaisen projektin tuloksista vuoteen 2007 mennessä ja odotetuista tuloksista vuoteen 

2010 loppuun mennessä. Kun kaksi edellä mainittua tekstiä olivat Oxfam Novibin tuottamia, kolmas on 

ulkopuolisen evaluaatioryhmän tekemä raportti vuodelta 2007 järjestön työstä Intiassa. Evaluaatiorapor-

tin ajanjaksona on 2002–2006. (Libunao et al. 2007, 11; Oxfam Novib 2008.)  

 

4.1. Rikkaiden ja köyhien maiden diskurssi 
Kuten aiemmin teoreettisessa viitekehyksessä todettiin, kollektiivisten identiteettien käyttö jakaa sekä 

akateemista maailmaa että kehitysteollisuutta. Osa haluaisi unohtaa käsitteet ja osa hyödyntää käsitteitä 

yleensä problematisoimatta niiden käyttöä. Rikkaat ja köyhät maat -temaattisen kategorian avulla käsitte-

len Oxfam Internationalin rakentamaa maailmaa, joka koostuu kahdenlaisista maista rikkaista ja köyhis-

tä. Sekä akateemisessa että kehitysdiskurssissa käsitteitä rikkaat ja köyhät maat käytetään yleisesti30.  

Lähtökohtana on Oxfam Internationalin näkemys, että on olemassa pohjoinen ja etelä. 

Jaottelun järjestö mainitsee, kun se puhuu globaalista agendastaan ja esittelee järjestön toimintakenttää. 

Järjestön globaali pohjoinen käsittää Kanadan, Yhdysvallat, Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja 

Euroopan lukuun ottamatta itäistä Eurooppaa. Muu maailma eli etelä on jaettu yhteentoista alueeseen31. 

(Oxfam International 2010a, 10; 17.) Oxfam Internationalin pohjois-etelä-jako on nähtävissä ”tyypilli-

sessä” merkityksessä. Ainoastaan Venäjän sijoittaminen etelään on hiukan poikkeavaa. ”Yleensä” poh-

joinen käsittää pohjoisen pallonpuoliskon mukaan lukien Australian ja Uuden-Seelannin. Järjestölle 

puolestaan globaali pohjoinen edustaa maailmaa, johon järjestö ei tee kehitystyötä, siksi Venäjä sijoite-

taan etelään. Näin ollen järjestön pohjoisen edustaa ei-kehitysyhteistyömaita ja etelä kehitysyhteistyö-

maita. Oxfam käyttää pohjois-etelä-jakoa omista lähtökohdistaan, mutta hyödyntää konnotaatioita rik-

kaasta pohjoisesta ja köyhästä etelästä, mitä analysoin seuraavaksi. Puolestaan Oxfam GB puhuu etelän 

                                                 
 
30 Ks. esim. Easterly, William (2007) ja Greig et al.(2007), jotka puhuvat köyhimmistä maista   
31 Alueet ovat Keski-Amerikka, Meksiko ja Karibia, Etelä-Amerikka, itäinen Eurooppa ja entinen Neuvostoliitto, 
Maghreb ja Lähi-itä, Länsi-Afrikka, Afrikan sarvi, Keski- ja Itä-Afrikka, Eteläinen Afrikka, Etelä-Aasia, Itä-Aasia 
ja Tyynimeri.    
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ja pohjoisen hallituksista ilman määritelmää. (Oxfam GB 2007b, 4.) Täten lukijan oletetaan tietävän 

termien merkitykset ja siten termit nähdään kollektiivisina myytteinä. (Pearce 2004.)  

Oxfam International käyttää pääasiassa käsitteitä rikkaat ja köyhät maat diskursiivisissa 

käytännöissään. Järjestö luottaa epätasa-arvoisuuden merkittävään vähentämiseen sekä rikkaiden ja köy-

hien maiden välillä että sisällä. (Oxfam International 2005.) Lisäksi Oxfam puhuu sekä strategisessa 

suunnitelmassa että vuoden 2007 toimintakertomuksessa köyhien maiden tilanteen parantamisesta mut-

ta myös haavoittavaisten ihmisten ja yhteisöjen auttamisesta. (Oxfam International 2007a & 2007b.) 

Thérien (1999, 737) toteaa, että perinteisessä pohjois-etelä-lähestymistavassa rikkaat ja köyhät maat 

edustavat maailmannäkemystä köyhyyteen niin myös Oxfamille. Rikkaiden ja köyhien maiden diskurs-

siin liitetään näin ollen köyhyysdiskurssi.    

Oxfam International liittää useita mielikuvia rikkaisiin ja köyhiin maihin. Järjestö vaatii se-

kä kehitysmaiden hallituksia käyttämään rahojaan terveydenhoitoon ja koulutukseen että rikkaita maita 

tukemaan köyhempiä maita lisäämällä apua kyseisille sektoreille. Oxfam syyttää rikkaita maita lupausten 

rikkomisesta, koska ne eivät ole antaneet kaikkea lupaamaansa kehitysapua. (Oxfam International 

2007b, 5–6.) Järjestön mukaan 2000-luvun loppupuolella alkanut talouskriisi ja siihen liittyvät polttoai-

ne- ja ruokakriisi, ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan enemmän kehitysmaihin kuin rikkaisiin mai-

hin. Vaikka rikkaissa maissa talouskriisin vaikutukset ovat vahingollisia ja horjuttavia, ne eivät ole mi-

tään verrattuna elä-tai-kuolla-tilanteeseen, johon monet ihmiset köyhissä maissa on alistettu. Tämä on 

erityisen epäreilua, koska kehittyneet maat ovat merkittävin syy kriiseille. Rikkaat maat ovat tilanteessa 

vain pyrkineet huolehtimaan itsestään ja unohtaneet köyhät maat, jotka tarvitsevat taloudellista apua. 

Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on laajenemassa. Oxfam vaatiikin uutta globaalin talouden hallintamal-

lia, joka on reilu kehitysmaille. Järjestö haluaa linkittää talouskriisin, ilmastomuutoksen, ruokaturvalli-

suuden ja kohtuullisten palvelujen tarjoamiseen köyhyydessä eläville ihmisille. (Oxfam International 

2010a, 3; 5.) Oxfam oli optimistinen vuonna 2007, että epätasa-arvoisuus rikkaiden ja köyhien maiden 

välillä on pienentymässä. Kuilun katsotaan kasvaneen talouskriisin seurauksena 2000-luvun lopulla. Tä-

ten Konnotaatiot rikkaille ja köyhille maille ovat vahvistuneet.   

Globaali ruokakriisi on vaikuttanut kehitysmaissa köyhiin kuluttajiin ja maailman köyhim-

piin ihmisiin. Globaaliin ruokakriisiin liittyvä ruokaturvallisuus on mahdollista ratkaista yhdessä lahjoit-

tajatoimijoiden kanssa. Yhtenä syynä ruokakriisiin on biopolttoaine, jonka lisääntynyt käyttö on vetänyt 

30 miljoonaa ihmistä köyhyyteen ja maksanut 100 miljardia lisääntyneinä ruokalaskuina köyhille maille. 

Oxfam vaatii rikkaiden maiden hallituksia toimimaan tilanteen parantamiseksi. Talouden ja ruokakriisin 

lisäksi Oxfam Internationalin mukaan köyhien maiden ja rikkaiden maiden vastakkainasettelu ulottuu 

ympäristökysymyksiin. Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaatii globaalin ratkaisun, siksi YK:n 

sopimuksen pitää olla reilu sekä rikkaille että köyhille maille. (Oxfam International 2010a, 6–7.) Kehi-

tysmaat sekä köyhät yhteisöt ympäri maailmaa että maailman köyhimmät ihmiset kärsivät eniten rikkai-

den maiden saastuttamisesta. Järjestö vaatii tilanteen muuttamista. (Oxfam International 2007b, 6; Ox-
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fam International 2010a, 6.) Rikkaiden maiden tuleekin leikata päästöjään ja tukea kehitysmaiden sopeu-

tumista. (Oxfam International 2010a, 6.)  

Miljoonat ihmiset saavat köyhissä maissa heikkoa terveydenhuoltoa tai joutuvat selviyty-

mään ilman. Köyhät maat tarvitsevat kuusi miljoonaa opettajaa, lääkäriä ja sairaanhoitajaa sekä maiden 

terveyspalvelujen infrastruktuuria tulisi parantaa myös kokonaisvaltaisemmin. Terveydenhuollon ohella 

Oxfam on huolissaan myös lääkkeiden saatavuudesta. GlaxoSmithKline-lääkeyritys on luvannut helpot-

taa köyhien ihmisten tilannetta ja parantaa lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa. GSK on päättänyt lei-

kata hintoja 52 maailman köyhimmältä maalta, mutta järjestö vaatii muutosta lisäksi köyhille ihmisille 

keskituloisiin maihin. Vähiten kehittyneiden maiden kohdalla yritys on luvannut rahoitusta tutkimuk-

seen, jonka tavoitteena on vähentää tauteja kyseisissä maissa. (Oxfam International 2010a, 9.) Oxfamin 

köyhät ihmiset eivät elä näin ollen vain köyhissä maissa, vaan köyhiä elää keskituloisissa maissa. 

Teksteissä Oxfam International leimaa maailman rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään ete-

lään, jonka lisäksi rikkaiden ja köyhien maiden diskurssissa puhutaan myös kehittyneistä maista ja kehi-

tysmaista, keskituloisista maista (engl. middle-income country) ja vähemmän kehittyneistä maista (engl 

least-developed country). Keskituloiset maat on Maailmanpankin käyttämä termi ja vähemmän kehitty-

neet maat YK:n käyttämä. (esim. UN-OHRLLS 2010; World Bank 2010.) Thérien (1999, 737) käyttää 

käsitteistä vähemmän kehittyneet maat ja kehitysmaat köyhyyden maantieteen käsitettä.  

Thérien näkökulmaa seuraten kehittyneet ja kehitysmaat nähdään maantieteellisinä käsit-

teinä, kun rikkaiden ja köyhien maiden katsotaan olevan taloudellisilla, köyhyyden mittarilla määritettä-

vissä. Oxfam ei tee teksteissä eroa rikkaiden tai kehittyneiden maiden ja köyhien tai kehitysmaiden välil-

lä, vaan termejä käytettiin synonyymeinä. Oxfam ei myöskään teksteissä problematisoinut käyttämiään 

käsitteitään, vaan otti ne annettuina. On mahdollista nähdä, että järjestö käyttää käsitteitä kehittyneet 

maat ja kehitysmaat enemmän luomaan mielikuvia kahdesta erillisestä leiristä kuin maantieteen mittari-

na. Taloudellinen mitattavuus luodaan ennen kaikkea mielikuvin. Mielikuvina ovat kansainvälisen poli-

tiikan ja talouden ja ympäristön epäreilut rakenteet, jotka ovat syynä köyhien maiden epätoivoon. Mitat-

tavuus ei näin ollen edusta suoraan mitään mitattavaa arvoa, vaan ennemminkin taloudellisia lähtökoh-

tia, joita ihmisellä pitäisi olla, kuten toimeentuloa.     

Analysoitaessa, miten Oxfam käyttää käsitteitä rikkaat ja köyhät maat ja kehittyneet ja ke-

hitysmaat, nähtävissä on binaaristen vastakohtien rakentumista. Yapan (2002) mukaan myös keskituloi-

set maat ja vähemmän kehittyneet maat ovat binaarisia vastakohtia kehittyneille maille. Derridan mu-

kaan länsimaalainen ajattelu on aina rakennettu dikotomisten käsitteiden tai polaarisuuden varaan, kuten 

hyvä vs. paha, oleminen vs. olemattomuus, läsnäolo vs. poissaolo, totuus vs. erhe, identiteetti vs. eroa-

vaisuus, henki vs. aine, mies vs. nainen, sielu vs. ruumis, elämä vs. kuolema, luonto vs. kulttuuri, puhe 
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vs. kirjoitus32. Nämä binaariset vastakohdat eivät ole itsenäisiä tai tasa-arvoisia kokonaisuuksia. Toista 

käsitettä jokaisessa binaarivastakohdassa pidetään negatiivisena, mätänä, (engl. corrupt) epämieluisana 

muunnelmana ensimmäisestä. Toisin sanoen binaariset vastakohdat eivät ole vain toistensa vastakohtia 

merkityksissään, vaan ne on järjestetty myös hierarkkisiin vastakohtiin. (Johnson 1981, VIII.)  

Myös rikas vs. köyhä ja kehittynyt vs. kehittyvä luovat mielikuvaa epätasa-arvoisesta bi-

naarisuudesta. Oxfamin rikkaiden ja köyhien maiden diskurssissa dikotomian jälkimmäisen osan täytyy 

saavuttaa edellinen osa. Köyhyydestä ja kehittymättömyydestä pitää pyrkiä pois kohti rikkautta ja kehi-

tystä. Järjestö on myös saattanut antaa käsitteille rikkaat ja köyhät maat ja kehittyneet ja kehitysmaat 

harkitusti tiettyjä merkityksiä ja siten halunnut rakentaa tietynlaista rikkaiden ja köyhien maiden toimi-

juutta. Vähintäänhän on todettavissa, että käyttämällä käsitteitä ylläpidetään binaarista vastakkainasette-

lua ja valtasuhteita. Toisaalta se voi myös olla syy. Järjestö näkee maailman jakaantumisen edelleen ole-

van hallitseva diskurssi, että muunlaisten käsitteiden käyttö vain loisi epärealistista kuvaa todellisuudesta. 

Oxfam Internationalin rakentama maailma Greigin ja muiden (2007) käsityksen mukaan 

luo mielikuvia tai paremmin ylläpitää jo luotuja mielikuvia ja diskurssia jakautuneesta maailmasta rikkaa-

seen ja köyhään osaan. Ainoana muutoksena vallitsevaan, jakaantuneeseen maailmaan on maininta stra-

tegisessa suunnitelmassa, että vallanmaisema on nopeasti muuttumassa muun muassa Brasilian, Venä-

jän, Intian ja Kiinan nousun seurauksena. Kyseisten maiden ulkopolitiikalla tulee olemaan merkittäviä 

vaikutuksia ja tulee luomaan uutta dynamiikkaa ja epätasa-arvoisuutta maiden sisällä ja välillä. (Oxfam 

International 2007a.) Jos pysähdymme miettimään Brasiliaa, Venäjää, Intiaa ja Kiinaa, huomaamme 

Oxfamin puhuvan omien lähtökohtiensa mukaisesti köyhistä, etelän maista. Maat tarjoavat järjestön 

mukaan sekä mahdollisuuksia että uhkia. Oxfam Internationalin voisi katsoa olevan ”ajanhermoilla”, 

kun järjestö puhuu uusista globaaleista toimijoista kansainvälisessä politiikassa. Erityisesti Brasilian, Inti-

an ja Kiinan nimet ovat nousseet esille myös muissa yhteyksissä haastajina Yhdysvalloille ja Euroopalle 

eli pohjoiselle sekä politiikassa että taloudessa. Intia ja Brasilia ovat myös maita, missä Oxfam Interna-

tional on toiminut 2000-luvulta lähtien aktiivisemmin. 

 

Oxfam Internationalin rikkaiden ja köyhien maiden diskurssissa on nähtävissä, että rikkaita ja köyhiä 

maita tarvitaan kehityksessä. Järjestö antaa sekä rikkaiden että köyhien maiden hallituksille merkittävää 

sijaa järjestön kehitysdiskurssissa. Samalla järjestö on myös valmis toimimaan valtioiden sanelemissa 

rakenteissa. Esimerkiksi Oxfam International lobbaa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten YK:ssa, 

Maailmanpankissa, Kansainvälissä valuuttarahastossa ja EU:ssa. Täten Oxfam International, transnatio-

naalisena toimijana sitoo itsensä valtiolliseen järjestelmään ja toisaalta katsoo, ettei ilman valtiollista jär-

jestelmää ole mahdollista saavuttaa kehitystä.  

                                                 
 
32 Good vs. evil, being vs. nothingness, presence vs. absence, truth vs. error, identity vs. difference, mind vs. 
matter, man vs. women, soul vs. body, life vs. death, nature vs. culture, speech vs. writing. 
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4.2. Köyhien diskurssi 
Rikkaiden ja köyhien maiden rinnalla Oxfam International puhuu myös köyhien maiden köyhistä ihmi-

sistä, köyhyydessä elävistä ihmisistä, maailman köyhimmistä ihmisistä ja köyhistä. Eri termejä käytetään 

aineistossa synonyymeinä, toisin sanoen eroa niiden käytöllä tai määrittelylle ei tehdä. Koska pyrkimyk-

senä diskurssianalyysissä ei ole tulkita kirjoittajan ajatuksia, käytän käsitteitä Oxfamin tavoin rinnasteisi-

na tekemättä niiden käytön välillä eroja.  

Lähtökohtana on vuoden 2007 toimintakertomuksessa asetettu päämäärä, jossa Oxfam 

toteaa työskentelevänsä köyhien eduksi. (Oxfam International 2007b.) Lähtökohdaksi Oxfamin pää-

määrän olen valinnut, koska vaihtoehtoisen kehitysparadigman mukaan kehityksen pitää lähteä paikallis-

ten ihmisten tarpeista. Ennen kuin siirryn tarkastelemaan Oxfamin mainitsemia köyhiä ja köyhille ra-

kennettuja diskursiivisia käytäntöjä osana laajempaa kehystä, jotka ovat köyhyys- ja epätasa-

arvoisuusdiskurssit, esittelen lyhyesti järjestön laajemmat kehityksen lähtökohdat. 

Oxfamin lähtökohtana kehitykseen on oikeuspohjainen kehitys. (esim. Greig et al. 2007; 

Uvin 2007.) Järjestön oikeuspohjaisen lähestymistavan tavoitteena on nostaa pieni ihminen köyhyydestä 

ja epäoikeudenmukaisuudesta. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen antaa ihmisille heidän arvokkuutensa 

ja takaa kestävän kehityksen. Oxfamin periaatejulistuksessa mainitaan: järjestön kaikessa toiminnassa 

perimmäisenä tavoitteena on, että ihmiset voivat harjoittaa oikeuksiaan ja hallita omaa elämäänsä. Jotta 

se toteutuu ihmisille, täytyy luoda mahdollisuuksia. Täten ihmiset voivat osallistua jokaisen elämänsä 

osa-alueen hallintaan. Lisäksi ihmisillä pitää olla aito kapasiteetti järjestäytyä ja hyödyntää mahdollisuuk-

sia. (Oxfam International 2005.) Oxfam näin ollen sitoo ihmisoikeudet köyhyyden ja epätasa-

arvoisuuden poistamiseen. Ihmisoikeuksien toteutumisen katsotaan takaavan myös ympäristön kestä-

vämpi kehittyminen. Köyhyyttä ei siis nähdä pelkästään ihmisten taloudelliseen tilanteen liittyvänä, vaan 

siihen liitetään sosiaalista hyvinvointia/kehitystä. Voidaan puhua myös kestävästä köyhyyden poistami-

sesta, jossa kestävän kehityksen periaatteita sovelletaan köyhyyden poistamiseen.      

Oxfam International määrittelee viisi laajempaa oikeutta, joita ihmisillä pitäisi olla. Nämä 

oikeudet ovat toimeentulo, peruspalvelut, turva kärsimyksiltä, kuuluksitulo ja tasa-arvoinen kohtelu. 

(Oxfam International 2009e.) Oxfam International määrittelee strategisessa suunnitelmassa myös neljä 

suppeampaa tavoitetta, jotka on pyrkimys saavuttaa vuoteen 2012 loppuun mennessä. Tavoitteet ovat 

taloudellinen oikeudenmukaisuus, välttämättömät palvelut, oikeudet kriiseissä ja sukupuolten tasa-

arvoisuus. Tavoitteiden on tarkoitus toteutua järjestön ohjelmilla, vaikuttamistyöllä ja kampanjoinnilla. 

Kaikilla tavoitteilla on paikallinen, kansallinen, alueellinen ja globaali ulottuvuus. Tavoitteet saavutetaan 

yhdessä järjestön kumppaneiden ja liittolaisten kanssa. (Oxfam International 2007a.) Oxfamin oikeudet 

keskittyvät ennen kaikkea perusoikeuksiin. Sivuutan taloudellisia ja välttämättömiä palveluja köyhyys-

diskurssissa ja sukupuolten tasa-arvoisuutta epätasa-arvoisuusdiskurssissa.  

Myös Oxfam Novibin ja Oxfam GB:n pohjana köyhyyteen on oikeuspohjainen lähesty-

minen. Vuonna 2003 Oxfam Novibissa tehtiin koko toiminnan kattava uudelleen järjestely, jonka tulok-
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sena järjestön uusi oikeuspohjainen strategia käsittää viisi oikeutta. Ne ovat oikeus kestävään toimeentu-

loon, oikeus perussosiaalipalveluihin, oikeus elämään ja turvallisuuteen, oikeus tulla kuulluksi ja identi-

teettiin. (Oxfam Novib 2008; Libunao et al. 2007, 11–12.) Viisi oikeutta noudattelee pitkälti Oxfam 

Internationalin lähtökohtia.  

Oikeuspohjaisella lähestymistavalla on myös heikkoutensa. Erityisesti Intiaa koskevaa 

strategiaa olisi työstettävä yhdessä vastineiden ja alueellisten ja globaalien verkostojen kanssa. Oxfam 

Novibin henkilökunnan työssä kyseisen strategian tehtävänä on ohjata ja näin mahdollistaa järjestelmäl-

lisemmän koordinointi. Oxfam Novib on luonut uuden, koko järjestön kattava linja, joka koostuu kah-

desta laajemmasta kehyksestä, strategisen muutoksen objekteista (engl. strategic change objectives) ja 

poliittisen ja käytännön muutoksista. (engl. policy and practice changes) Kattavaa linjaa on vastineiden 

ollut vaikea ymmärtää. Esimerkiksi politiikan muutos, jonka Oxfam Novib on määritellyt lakien ja sosi-

aalisten normien muutokseksi, ei saa kannatusta vastineilta. Usein poliittinen muutos tarkoittaa vain 

lakien muutoksia mutta ei sosiaalisten normien. (Libunao et al. 2007, 10–11.)  

Oikeuspohjainen lähestymistapa ja tässä tapauksessa Oxfam Novibin koko kattava linja 

hukuttaa yksilön. Yksilöstä tulee vain kehitysyhteistyön kohteita. Kulttuurirelativismi häviää ja kehityk-

sestä tulee ulkopäin tuotua pohjoisen kehitysparadigmaa. Eade (2007, 632–633) jatkaa: pohjoisen kansa-

laisjärjestöt, vaikka ovat sitoutuneet vaikuttamistyöhön ja yhdenohjelman kehyksiin, pyrkivät käyttä-

mään oikoteitä saavuttaakseen tuloksia. Näin ollen kansalaisjärjestöt käyttävät vähän aikaa ymmärtääk-

seen paikallista politiikkaa ja kulttuurista ympäristöä kuten myös kansainvälistä poliittista kontekstia, 

jonka sisällä ihmiset, heidän järjestönsä ja heidän hallituksensa toimivat. Kansalaisjärjestöt näkevät ih-

misten elämien yhden aspektin liittyvän järjestöjen projektien määrittelemään ”kohderyhmään”, mutta 

unohtavat kokonaisuuden.  

 

4.2.1. Köyhyysdiskurssi 
Oxfamin periaatejulistuksen alussa mainitaan, että järjestö on itsenäisten kansalaisjärjestöjen kansainvä-

linen ryhmä, joka on omistautunut taisteluun köyhyyttä ja siihen liittyvää epäoikeudenmukaisuutta vas-

taan ympäri maailmaa. Oxfam International uskoo köyhyyden ja voimattomuuden olevan vältettävissä 

ja poistettavissa ihmisten toimin ja poliittisella halulla. Järjestö määrittelee tarkemmin köyhyyden voi-

mattomuuden muodoksi, jonka takia ihmiset eivät voi ilmaista perusihmisoikeuksiaan tai hallita mitään 

elämänsä osa-aluetta. Köyhyys tarkoittaa materiaalisten tavaroiden riittämättömyyttä ja peruspalveluiden 

saatavuuden puutetta ja turvattomuuden olotilaan johtavia tilanteita. (Oxfam International 2005.) Ih-

misten ”kärsiminen” köyhyydestä ja epätasa-arvoisuudesta on järjestön lähtökohtana köyhyyteen. (Beb-

bington et al. 2008, 16.) Köyhyys nähdään sekä taloudellisena että sosiaalisena ongelmana. 

Oxfam laskee maailmassa olevan 300 miljoonaa köyhää ihmistä ympäri maailmaa. Järjestö 

käyttää 1,50 Yhdysvaltain dollari/päivä -rajaa määritellessään köyhyyttä. Lisäksi järjestö hyödyntää ter-

mejä köyhyysraja ja äärimmäinen köyhyys. (Oxfam International 2010a, 6; 8; 10.) Oxfam Novib puoles-
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taan käyttää termejä kansainvälinen köyhyysraja, joka on yksi Yhdysvaltain dollari/päivä. Täten 40 pro-

senttia maailman väestöstä elää köyhyydessä. (Oxfam Novib 2008, 3.) Erityisesti köyhyyden vähentämi-

sestä on tullut avainsanoja kansainvälisessä kehityksessä. Merkittävät määrät bilateraalista ja multilate-

raalista kehitysapua virtaa köyhyyden vähentämisen agendalla, johon myös kansalaisjärjestöt ovat osal-

listuneet aktiivisesti. Kansalaisjärjestöiltä vaaditaan mitattavia saavutuksia köyhyyden vähentämissä. 

(Bebbington et al. 2008, 16.) Myös Oxfam pyrkii mitattaviin saavutuksiin. Järjestö ”varmistaa” täten 

osallistumisensa vallitsevaan neoliberaaliin kehitysdiskurssiin köyhyyden vähentämisestä. Järjestön dis-

kursiiviset käytännöt siten ylläpitävät vallitsevaa diskurssia köyhyyden mitattavuudesta. 

 Järjestö on kauhistunut itsepintaisesta köyhyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta maail-

massa. Ne täytyy ja voi voittaa. (Oxfam International 2007a.) Köyhyys johtuu lähes aina ihmisen toi-

minnasta tai toimimattomuudesta. Köyhyyttä voi pahentaa luonnonkatastrofit ja ihmisten väkivaltai-

suus, sorto ja ympäristön tuhoaminen. Köyhyyttä ylläpidetään myös vakiintuneilla epätasa-arvoisilla 

institutionaalisilla ja taloudellisilla mekanismeilla. (Oxfam International 2005.) Oxfamin mukaan lähes-

tymisenä järjestön ohjelmia luodessa on ollut keskittyminen köyhyyteen ja siihen liittyvien epäoikeu-

denmukaisuuksien rakenteellisiin syihin. Järjestö työskentelee muuttaakseen globaaleja ja kansallisia 

sääntöjä, jotka ylläpitävät köyhyyttä, turvattomuutta ja epätasa-arvoa. Järjestön ohjelmien päämääränä 

on edistää rakenteiden kehittämistä, jotka auttavat köyhyyden todellisuuden ja epäoikeudenmukaisuu-

den kohtaamia ihmisiä. Rakenteiden täytyy olla vastuuvelvollisia köyhille. (Oxfam International 2005; 

2007a.)  

Köyhistä puhutaan lapsenkaltaisina toimijoina, jotka eivät pysty huolehtimaan oikeuksis-

taan. Oxfam asettaa itsensä vanhemman asemaan, koska järjestö katsoo puhuvansa köyhien puolesta. 

Vanhemman tehtävänähän on huolehtia lasten oikeuksista ja perustarpeista. Mielenkiintoista on, että 

rakenteiden katsotaan olevan vastuuvelvollisia köyhille, jolloin oikean toiminnan katsotaan takaavan 

köyhien oikeuksien toteutumisen.   

Kansainvälisen politiikan rakenteellisten tekijöiden lisäksi Oxfam International nostaa il-

mastonmuutoksen yhdeksi merkittävimmistä syistä köyhyyteen. Strategisessa suunnitelmassa väitetään 

köyhyyden, turvattomuuden ja ympäristöuhkien olevan läheisesti linkittyneet. Suurin osa köyhyydessä 

elävistä ihmisistä on haavoittuvaisissa ympäristöissä eläviä maanviljelijöitä. Jotta köyhien maanviljelijöi-

den tilanne paranisi, täytyy tarkastella myös ilmastonmuutosta. (Oxfam International 2007a.) Köyhyyttä 

aiheuttaa ja pahentaa tulvat, kuivuus ja merenpinnan nousu. (Oxfam International 2007b, 6.) Myös ta-

louskriisin nähdään pahentaneen köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta, jotka uhkaavat jo maailman tasapai-

noa ja demokratiaa. Globaalien instituutioiden hallintaa täytyy muuttaa ja niiden toiminnan täytyy kes-

kittyä aitoon kehitysagendaan. Köyhyyden pahentumisen syiksi mainitaan ruoan hintakriisi, joka on 

ajanut köyhät yhteisöt syvempään köyhyyteen. Maanviljelijöiden asema parantuu tukemalla pienen mit-

takaavan maanviljelystä.  (Oxfam International 2010a, 5–6; 7.) Näin ollen järjestön kehitysagenda sisäl-

tää sekä rikkaiden ja köyhien maiden diskurssin että köyhyysdiskurssin perusteella sellaisia teemoja kuin 
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maanviljelys, ilmastonmuutos ja ajankohtaisena aiheena talouskriisi. Näin ollen kehitys nähdään talou-

dellisena, sosiaalisena ja kestävänä.  

Tiivistetysti Oxfam International määrittelee köyhyyden kahdella tapaa, jotka ovat suppea 

ja laaja määritelmä. Suppeaa määritelmää eli köyhyyden mittaamista mittarilla pidetään epäulotteisena, 

rahalla mittaamisen käsitteellistämisenä, joka järjestölle on kansainvälisesti käytetty 1,00 tai 1,50 Yhdys-

valtain dollari/päivä -raja. Laajassa määritelmässä, jota pidetään suppean määritelmän vastakohtana, 

köyhyyttä tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin materiaalisena ja ei-materiaalisena puutteena. Niitä ovat 

puutteellinen osallistuminen päätöksentekoon, väkivallan ja nöyryytyksen kohtaaminen, kunnioituksen 

puute ja voimattomuus. Oxfam puhuu erityisesti perusoikeuksien puuttumisesta, tavaroiden ja perus-

palveluiden vähyydestä. (Greig et al. 2007, 16.)  

Oxfamin köyhyysdiskurssista on löydettävissä myös kolmas köyhyyden määritelmä, jota 

Greig ja muut (2007, 19) nimittävät rakenteellisiksi tekijöiksi. Rakenteellisten tekijöiden tarkastelussa 

ollaan kiinnostuneita, kuinka köyhyyttä tuotetaan ja uudelleen tuotetaan. Samoilla linjoilla on Riddell 

(2008, 262), jonka mukaan 2000-luvun loppupuolella kansalaisjärjestöjen roolia kehityksessä voisi nime-

tä kehityskansalaisjärjestöjen kehitystoiminnan keskeisen perustan näkemykseksi. Näkemyksen mukaan köyhyys ja 

kärsimys linkittyvät vallan, sananvallan ja vaikutusvallan puutteeseen. Köyhyyden taustalla on rakenteel-

liset syyt. Täten kansalaisjärjestöt käyttävät saamaansa apurahoitusta laaja-alaiseen ja kestävään köyhyy-

den poistamiseen. Oxfam listaa globaalin hallinnan lisäksi muun muassa ilmastonmuutoksen ja 2000-

luvun loppupuolella alkaneen talouskriisin rakenteellisiksi tekijöiksi köyhyyteen. 

Yhteiskuntatieteissä löytää kaksi ryhmää, joista toiset kannattavat köyhyyden mittaamista 

kuten suppeassa köyhyyden määritelmässä ja köyhyyden rakenteellisia tekijöitä tarkasteleva ryhmä. 

Edelliseen ryhmään kuuluvat hallitukset ja kansainväliset rahoitusinstituutiot ja jälkimmäiseen kriittiset 

sosiologit ja taloustieteilijät mutta myös radikaalit kansalaisjärjestöt. (Greig et al. 2007, 19.) Oxfam In-

ternational on keskitien kulkija. Suppean ja laajan määritelmän lisäksi järjestö näkee köyhyyden johtuvan 

myös rakenteellisista tekijöistä. Mielenkiintoista on subjektiivisen köyhyyden määritelmän näkymättö-

myys järjestön köyhyysdiskurssissa. Subjektiivinen köyhyys, jossa köyhä itse määrittelee köyhyytensä, 

olisi lähempänä myös järjestön tavoitetta köyhien oman äänen kuulumisesta. Suppea, laaja ja rakenteel-

linen köyhyyden määritelmät ovat ylhäältä alaspäin annettuja määritelmiä ja alhaalta ylöspäin määritelty 

kehitys olisi lähempänä köyhien omaa ääntä.    

Oxfam International pyrkii köyhyyden vähentämiseen yhdessä kumppaneiden kanssa. 

Yhteistyö toteutetaan järjestön kehitysohjelmien ja -projektien kautta. Järjestön kumppanit toimivat 

muun muassa koulutus- ja terveyspalvelujen parissa. Päämääränä on lisätä ihmisten tietämystä Hiv:stä ja 

Aidsista, tarjota ja parantaa terveydenhoitopalveluita. Lisäksi järjestö vahvistaa maaseudun kehittämistä, 

esimerkiksi tukemalla maanviljelystä ja osuuskuntatoimintaa, tukee yhteisöjä selviytymään kriiseistä ja 

vastaamaan hätätilanteisiin paremmin. (esim. Oxfam International 2007a, 2007b, 2010a.) Politiikan ta-

solla järjestö siis työskentelee yhdessä kumppaneiden kanssa. Käytännössä Oxfam GB:n kumppanit 
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katsovat, että järjestöltä puuttuu ymmärrys köyhyydestä ruohonjuuritasolla. Järjestön työntekijät käyttä-

vät liian vähän aikaa kentällä. Kumppanien mukaan pidempi aika kentällä kasvattaisi Oxfam GB:n hen-

kilökunnan ymmärrystä köyhyyden syistä. (Start et al. 2007, 3.) Järjestön globaali kehityspolitiikka ei 

täten kohtaa ruohonjuuritason työtä eli köyhien ihmisten tarpeita.     

Historiallisesti mutta myös 2010-luvulla kansalaisjärjestöjen kehitystyöstä suurin osa to-

teutetaan tukemalla tai implementoimalla erityisiä projekteja tai ohjelmia, joiden kohteina ovat tietyt 

yleensä köyhät ihmisryhmät ja yhteisöt. Toiminta rakentuu palvelun tarjoamistoiminnoista, kuten koulu-

tus- ja terveyspalveluista ja ihmisten tulojen lisäämisestä ja yhteisöjen toimeentuloon parantavista toi-

minnoista. Keskeisen perustan näkemyksen mukaan tätä toimintaa ei pitäisi toteuttaa eristyksissä. Kan-

salaisjärjestöjen projektien ja ohjelmien, täytyy pyrkiä laajemmin köyhien ihmisten ja köyhien yhteisöjen 

valtaannuttamiseen, auttaa niitä saavuttamaan kovempi ”ääni” ja suurempi vaikutusvalta. Silloin toimi-

joilla olisi laajempi hallinta omiin elämiinsä. Yhtenä toimintamuotona on ollut köyhien yhteisöjen kapa-

siteetin rakentaminen. (Riddell 2008, 262–263.) Kehitysprojektien ja -ohjelmien lisäksi Oxfam Interna-

tional nostaa vaikuttamistyön ja talouden järjestön köyhyysdiskurssin keskiöön. 

Oxfam International on pyrkinyt vaikuttamistyöllä vaikuttamaan köyhyyden rakenteelli-

siin tekijöihin ja laittamaan köyhyyden ja inhimillisen vaikutuksen johtajien agendalle. Johtajia ei saa 

päästää vastuustaan. (Oxfam International 2010a, 5.) Epäreilu politiikka ja käytännöt kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla täytyy haastaa ja ihmisten oikeuksia pitää kunnioittaa. Maailma ilman köyhyyttä 

on mahdollista saavuttaa, jos yhdistämme voimamme ja toimimme yhdessä. Merkittävin syy epäonnis-

tumiselle on globaali hallinta, johon kuuluu YK, Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto ja 

Maailman kauppajärjestö WTO. Globaali hallinta ei ole pystynyt estämään ja vähentämään, muun mu-

assa köyhyyttä. Toimijoilta eli jäsenmailta ja vaikutusvaltaisilta mailta puuttuu poliittinen halu. (Oxfam 

International 2007a.) Rakenteelliseen köyhyyteen Oxfamin lähtökohtana on täten vaikuttamistyö. Ox-

fam pyrkii ja on pyrkinyt vaikuttamaan kansainvälisiin elimiin muun muassa YK:n ilmastoneuvotteluissa 

Poznanissa joulukuussa 2008. Tavoitteena oli, että maailman köyhimmät ihmiset saavat äänensä kuulu-

ville uudessa globaalissa ilmastonmuutossopimuksessa. (Oxfam International 2010a, 6.) Järjestön teks-

teissä ei kuitenkaan esitellä yksityiskohtaisemmin, mikä on köyhien ihmisten ääni. Oxfamille köyhät ovat 

kollektiivinen köyhien ryhmä, jolla on samat tavoitteet kansainvälisten rakenteiden muuttamiseksi. Tä-

ten unohtuu ihmisten valtaannuttaminen.              

 Riddell (2008, 263) katsoo, että kansalaisjärjestöt käyttävät laajalti apurahoitusta muuhun 

kuin vain ihmisiin ja yhteisöihin. Järjestöt näkevät köyhyyden aiheutuvan ja ylläpidettävän rakenteellisin 

tekijöin, instituutioin, politiikalla ja prosesseilla, jotka suorasti tai epäsuorasti vaikuttavat köyhiin. Köy-

hyyttä ei ole mahdollista ”ratkaista” vain köyhien keskuudessa, vaan muutoksia tarvitaan myös alueelli-

sesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Rakenteelliseen muutokseen pyritään muun muassa vaikuttamis-

työllä, lobbaamisella, kampanjoinnilla, tietoisuuden lisäämisellä ja kehityskasvatustyöllä paikallisella, alu-

eellisella, kansallisella mutta myös kansainvälisellä tasolla.  
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Järjestön periaatejulistuksessa mainitaan, että talouden alalla järjestön tavoitteena on luoda 

ihmisille mahdollisuuksia markkinoiden sisällä ja mahdollisuuksia ihmisten suojella itseään epäsäännölli-

siltä markkinavoimilta. Talouteen järjestö liittää myös järjestön pyrkimyksen vahvistaa instituutioiden 

puuttumista markkinoihin, tavalla joka hyödyttäisi köyhiä. (Oxfam International 2005.) Järjestön strate-

gisessa suunnitelmassa todetaan, että kestävään köyhyyden vähentämiseen tarvitaan taloudellista kasvua 

ja varakkuuden lisäämistä, joka toteutuu kaupankäynnillä ja muilla tavoilla. Ne eivät yksinään auta köy-

hyyden vähentämiseen, vaan vaaditaan myös epätasa-arvoisuuden vähentämistä, jos pyrkimyksenä on 

saavuttaa laajempaa taloudellista oikeudenmukaisuutta. Erityisesti naiset ovat heikoimmassa asemassa. 

(Oxfam International 2007a.) Oxfamin laajempana ratkaisuna köyhyyteen on siis kansainvälisesti säädel-

ty kapitalistinen järjestelmä.  

Taloudellinen oikeudenmukaisuus on järjestön yksi oikeuspohjaisista lähestymistavoista. 

Tavoitteena on tehdä maanviljelyksestä toimivaa. Suurin osa köyhyydessä elävistä ihmisistä, jotka ansait-

sevat elantonsa maanviljelystä, pitää saada säädyllistä korvausta työstään. Tarvitaan myös reiluja kauppa-

sääntöjä köyhille maille, koska köyhien ihmisten pitää saada reilu osa maailmankaupan synnyttämästä 

varakkuudesta ja mahdollisuuksista. Ilmastonmuutoksen ja energiashokin nähdään vaikuttavan epäoi-

keudenmukaisuuteen taloudessa. (Oxfam International 2007a.) Säädellyn kapitalistinen järjestelmä näh-

dään täten takaavan reilumpi varakkuuden ja voittojen jako. Berry ja Gabay (2009, 348) väittävät, että 

Oxfam International ajaa neoliberaalia lähestymistapaa kehitykseen, muun muassa kannattamalla vapaa-

ta kauppaa. Vapaa kaupan kannattaminen on osa järjestön liberaalia kansainvälistymistä. Kuten aiemmin 

todettiin neoliberaalilähestymistapa kehitykseen, on vaihtoehtoista kehitystä sulkeistavaa kehityspara-

digmaa.  

 

4.2.2. Epätasa-arvoisuusdiskurssi  
Järjestön mukaan köyhyys on vähentymässä maailmasta toisin kuin epätasa-arvoisuus. Epätasa-

arvoisuus on lisääntymässä. Järjestön mukaan köyhyyden vähentäminen vaatii tasa-arvoisuutta, koska 

saavutukset inhimillisessä kehityksessä ovat jakautuneet epätasaisesti maiden välillä ja sisällä sekä mies-

ten ja naisten välillä. Syynä ovat olleet muun muassa konfliktit ja säännöllisemmät luonnonkatastrofit, 

joista osan on aiheuttanut ilmastonmuutos. (Oxfam International 2007a.) Oxfam ei kuitenkaan määrit-

tele tarkemmin, mitä järjestö tarkoittaa epätasa-arvoisuudella. Järjestö linkittää epätasa-arvoisuuden 

köyhyyteen ja saatuihin saavutuksiin, jotka ovat jakaantuneet epätasaisesti ja näkee sen osana inhimillistä 

kehitystä.  

Olen nostanut epätasa-arvoisuusdiskurssin keskiöön sukupuolten tasa-arvoisuuden, joka 

on järjestön yksi oikeuspohjaisista lähestymistavoista kehitykseen. Periaatejulistuksessa Oxfam Interna-

tional toteaa, että järjestö keskittää huomionsa erityisesti sukupuolten epätasa-arvoisuuteen ja muiden 

eri asioiden ohella se tulee olemaan esillä järjestön toiminnassa ja ohjelmissa. (Oxfam International 

2005.) Oikeuspohjaisen lähestymistavan tavoitteena on, että naiset saavuttavat vallan omaan elämäänsä 
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ja saavat elää väkivallasta vapaata elämää. Väkivallaton elämä vaatii asenteiden, ideoiden ja uskomusten 

muuttamista sukupuolten välisistä suhteista. Päätöksenteossa naisten osallistumista ja kriittistä johtajuut-

ta instituutioissa täytyy lisätä. Tässä onnistuakseen vaaditaan prosessien muuttamista. (Oxfam Interna-

tional 2007a.) Toisin sanoen sukupuolten tasa-arvoisuus vaatii järjestön mukaan rakenteellisia muutok-

sia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

Oxfam on vannoutunut takaamaan, että naisilla on samat oikeudet kuin miehillä (Oxfam 

International 2010a, 16.) Oxfamille käytännön kehitystyössä naisten tasa-arvoisuuden paranemisen läh-

tökohtana on sukupuolten tasa-arvo, naisten oikeudet, muun muassa työntekijöinä ja perheväkivaltati-

lanteissa, ja naisten valtaannuttaminen, esimerkiksi mikrolainoilla. Järjestö nostaa esille myös YK:n 

Commission on Status of Women -toimikunnan työn naisten oikeuksien saralla. Oxfamin henkilökunta ja 

kumppanit osallistuivat toimikunnan 53. istuntoon YK:n päämajassa. Järjestö osallistuu poliittiseen pro-

sessiin, jonka tarkoituksena oli edistää naisten oikeuksia taloudessa, politiikassa, yhteiskunnassa ja kult-

tuurissa sekä sukupuolten tasa-arvoa. Tavoitteet perustuvat järjestön konkreettisiin kokemuksiin ja 

työskentelyyn kumppaneiden kanssa. Oxfam on osallistunut myös protokollan naisten oikeuksiin Afri-

kassa luomiseen. Lisäksi järjestö osallistuu vaikuttamistyöhön protokollan koalition kautta. (Oxfam In-

ternational 2007a, 2007b, 2010a.)  

Näin ollen järjestön mukaan sen ja järjestön kumppaneiden kokemukset käytännön kehi-

tystyöstä mahdollistaa, että järjestö ja kumppanit voivat puhua naisten äänellä ja heidän puolestaan kan-

sainvälisellä tasolla. Toisin sanoen käytännön nähdään oikeuttavan järjestön kehityspolitiikan globaalilla 

tasolla. Oxfam International listaa hyvin konkreettisia epäkohtia naisten elämistä järjestön diskursiivisis-

sa käytännöissä. Naiset nähdään diskurssissa uhreina kuten köyhyysdiskurssissa köyhät.  

Kuten Oxfam International myös Oxfam Novib on keskittynyt erityisesti sukupuolten ta-

sa-arvoisuuteen ja tyttöjen ja naisten valtaannuttamiseen Intiassa. Intiassa nainen on toisen luokan kan-

salainen. Lisäksi oikeuspohjaisen lähtökohdan mukaan järjestön tavoitteena on järjestön 18 kohdemaas-

sa onnistua tuottamaan merkittävää, kestävää ja positiivista muutosta niiden ihmisten elämissä, jotka 

kärsivät köyhyydestä, turvattomuudesta ja pois sulkemisesta. Kohteena ovat erityisesti naiset. Epätasa-

arvoisuus näkyy koulutuksessa ja terveydenhoidossa, joihin köyhillä ei ole mahdollisuutta. Oxfam No-

vib listaa myös riittävien perusterveyspalvelujen, puhtaan veden, sanitaation ja julkisten palveluiden saa-

tavuuden parantamisen koulutuksen lisäksi järjestön oikeuspohjaisen kehityksen päämääriksi. Naiset 

kärsivät suuremmalla todennäköisyydellä epätasa-arvoisuudesta. Esimerkiksi lähes puolet maailman 

lukutaidottomista eli 433 miljoona ihmistä on intialaisia, joista suurin osa naisia. (Libunao et al. 2007, 

11; Oxfam Novib 2008, 3; 6; 8; 10.)  

Oxfam Novibin epätasa-arvoisuusdiskurssissa epätasa-arvoisuus nähdään laskennallisesti 

mitattavana ja ulkopuolisesti arvioitavana epäkohtana kuten lukutaidottomuuden osalta. Oxfamin epä-

tasa-arvoisuus ei ole pelkästään mitattavaa, koska tavoitteena on muun muassa naisten pääsy koulutuk-

seen ja terveyspalveluihin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella epätasa-arvoisuutta yksilöllisemmin 
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eikä pelkästään perhekunnittain. Tarkastelun keskiöön nousevat myös valtasuhteet. Strukturalistit väit-

tävät, että pelkkien köyhyyden liittyvien oireiden tarkastelu ei riitä, vaan huomioon täytyy ottaa sosiaali-

set rakenteet, jotka tuottavat valtasuhteita. Epätasa-arvoisuus syntyykin monimutkaisesta verkostosta. 

(Greig et al. 2007, 11–12.)  

Oxfam Novib haluaa pitää huolen, että vastineiden ydinperiaatteena on sukupuolten tasa-

arvo. Tasa-arvoa ei voida saavuttaa vain keskittymällä naisiin, mutta myös miesten sitoutumista ja mu-

kaan ottamista täytyy tukea. Tavoitteena on sukupuolen valtavirtaistaminen. (Libunao et al. 2007, 11.) 

Järjestö määrittelee kumppaneille tehtäväksi sukupuolten tasa-arvoisuus. Valtavirtaistaminen nähdään 

sekä miesten ja naisten tehtävänä. Mielenkiintoista on, että valtavirtaistamista ei määritellä tarkemmin, 

koska käsitteenä se on hyvin kiistelty. Päädytään kollektiiviseen myyttiin ja lukijan oletukseen, että hän 

ymmärtää käsitteen merkityksen.   

Käsiteltäessä epätasa-arvoisuutta tarkemmin sekä Oxfam Internationalin että Oxfam No-

vibin kohdalla voidaan puhua mahdollisuudesta tasa-arvoisuuteen. Mahdollisuus tasa-arvoisuuteen ku-

ten todettiin teoreettisessa viitekehyksessä, tarkoittaa, että jokaisella pitää olla yhtäläinen oikeus yhteis-

kunnan tarjoamiin etuihin ja palkkioihin. Siten kenelläkään ei saisi olla etuoikeuksia tai rajoittuneita 

mahdollisuuksia. 1900-vuosisadan puolessa välissä politiikkaa on hallinnut köyhien maiden kapasiteetin 

rakentaminen, jotta ne voivat tarjota kansalaisilleen tasa-arvoisen alun elämään. Puhutaan oikeuspohjai-

sesta lähestymistavasta kehitykseen. (Greig et al. 2007, 13.) Käsittelen seuraavaksi, miten Oxfamin epä-

tasa-arvoisuusdiskurssin kehityspolitiikka toteutuu käytännössä evaluaatioraporttien mukaan.  

Oxfam Novibin tekemä työ sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Intiassa ei ole toteutu-

nut järjestön asettamien tavoitteiden mukaan. Järjestön työtä arvioivassa evaluaatioraportissa todetaan 

kriittisesti, että järjestö ei ole ottanut huomioon kulttuurisia ja uskonnollisia normeja pyrkiessään suku-

puolten tasa-arvoon. Erityisesti kulttuurilla on joko progressiivinen rooli edistäen naisten asemaa tai 

säilyttävä rooli ylläpitäen epätasa-arvoisuutta. Oxfam Novibin pitää yhdessä vastineiden kanssa kehittää 

toimintatapoja, joissa kulttuuriset tekijät täydentävät nykyistä työtä sukupuolten tasa-arvoistamisessa. 

(Libunao et al. 2007, 10.) Myös Oxfam GB:tä koskevassa evaluaatioraportissa nostettiin kriittisesti esille 

järjestön pyrkimys sukupuolten tasa-arvoisuuteen ja vajaa ymmärrys erilaisiin kulttuurisiin lähtökohtiin. 

Esimerkiksi Pakistanissa sukupuolten tasa-arvoa ajava kumppani koki, että Oxfam ei jaa kokonaan jär-

jestöjen riskejä. Usein kumppani on etulinjassa tekemässä yhteisöissä kiistanalaista työtä. (Start et al. 

2007, 56.) 

 Oxfam Novibin ja Oxfam GB:n kehitysyhteistyö ei kohtaa näin ollen Oxfam Internatio-

nalin kehityspolitiikkaa. Epätasa-arvoisuusdiskurssista puuttuu kulttuurirelativismi, joka auttaisi ymmär-

tämään eri kulttuurien lähtökohtia. Se, mitä pidetään sukupuolten tasa-arvona Euroopassa, ei ole mah-

dollista siirtää ulkoapäin kehitysyhteistyömaihin.  

 



79 
 

Yhteenvetona sekä köyhyys- että epätasa-arvoisuus diskursseista on mahdollista sanoa, että Oxfam In-

ternationalin puhuessa köyhistä on havaittavissa dikotomisuutta, koska ihmiset jaetaan binaarivastakoh-

taan ei-köyhiin ja köyhiin. (Yapa 2002, 41.) Köyhien katsotaan kärsivän köyhyydestä ja epätasa-

arvoisuudesta, joista pitää pyrkiä pois. Järjestön diskursiivisista käytännöistä nousi binaarivastakohtien 

rikas vs. köyhä ja kehittynyt vs. kehittyvä lisäksi kahta muunlaista binaarisuutta ei-köyhät vs. köyhät ja 

ei-epätasa-arvoiset vs. epätasa-arvoiset. Köyhyys ja epätasa-arvoisuusdiskursseissa binaarivastakohdan 

edelliselle osalla ei rakennettu samalla tavalla diskurssia kuin rikkaille ja kehittyneille. Toisin sanoen ei-

köyhät ja ei-epätasa-arvoiset ovat näkymättömiä toimijoita, joiden tarkoituksena on pääasiassa osoittaa 

köyhien ja epätasa-arvoisten puutteita ja heikkouksia. Toisin sanoen ei-köyhien ja ei-epätasa-arvoisten 

diskursiiviset käytännöt rakentuvat köyhien ja epätasa-arvoisten kautta. Samoin kuin rikkaiden ja köyhi-

en maiden kohdalla Oxfamin kehitysdiskurssin pyrkimyksenä on, että dikotomian jälkimmäisen osan 

täytyy saavuttaa edellinen osa. Diskursseissa kehitys nähtiin taloudellisena, sosiaalisena, inhimillisenä ja 

mahdollisuutena. 

Binaarisuuden lisäksi teksteissä nousi esille sekä Oxfamit että järjestön kumppanit näkevät 

köyhyyden tärkeimpänä yhteistyön lähtökohtana. (esim. Libunao et al. 2007; Start et al. 2007.) Todelli-

suudessa ristiriita järjestön päämäärien ja tavoitteiden kanssa ja miten kumppanit kokevat nämä päämää-

rät ovat merkittäviä. Kumppanit kokevat, että Oxfameilta puuttuu todellinen ymmärrys köyhyys- ja 

epätasa-arvoisuusdiskurssissa, joka aiheuttaa sekä kitkaa kumppanuudessa että vaarantaa kumppaneita ja 

köyhiä ihmisiä.  

    

4.3. Kumppanien ja liittolaisten diskurssi 
Aloitan kolmannen temaattisen kategorian, kumppanien ja liittolaisten diskurssin tarkastelemalla, miten 

Oxfam määrittelee termit kumppani ja liittolainen. Sen jälkeen siirryn analysoimaan laajemmin kump-

panuutta ja järjestön sille rakentamaa diskurssia ja lopuksi vastuuvelvollisuuden kautta kumppanuuden 

rakentamista yksityiskohtaisemmin.  

Oxfam GB toteaa, että kysymys kumppanuudesta on ollut järjestön sisällä paljon väitelty 

aihe useamman vuoden ajan. Vuosina 2006 ja 2007 toteutetun evaluaatioraportin tarkoituksena on ollut 

vastata tähän haasteeseen. Termillä kumppani Oxfam GB:ssä tarkoitetaan organisaatiota, joka työsken-

telee järjestön kanssa. Kumppaneita ovat kansalaisyhteiskunta, hallitus ja yksityisen sektorin organisaati-

ot. Iso osa, yli 80 prosenttia, evaluaatioon osallistuneista kumppaneista on kansalaisyhteiskunnan toimi-

joita. Kansalaisjärjestöt on tutkimuksessa jaettu kolmeen ryhmään: kansainvälisiin, kansallisiin ja yhtei-

sökansalaisjärjestöihin, joista kaksi jälkimmäistä ryhmää käsitti 69 prosenttia tutkimukseen osallistuneis-

ta kumppaneista. (Oxfam GB 2007a, 1; 3; Start et al. 2007, 14; 16; 21; 33.)  

Tutkimuksessa ei selvitetty kumppaneiden maantieteellistä sijaintia. Raportissa käytetään 

sellaisia termejä kuten pohjoisen maat, pohjoisen ja etelän perspektiivi ja etelän kansalaisjärjestöt, jotka 

rinnastetaan kansallisiin kansalaisjärjestöihin. Oxfam GB mainitsee vastuuvelvollisuusraportissa pohjoi-
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sen ja etelän kansalaisjärjestöt, joilla järjestö voi viitata sekä järjestön kumppaneihin ja liittolaisiin että ei-

kumppaneihin ja -liittolaisiin. Raportissa puhutaan myös kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä, joihin 

Oxfam GB lasketaan kuuluvaksi. Lisäksi Oxfam GB määritellään sekä kumppaniksi että lahjoittajaksi. 

Peräti 69 prosenttia tutkimukseen osallistuneista katsoi, että Oxfam GB on muutakin kuin vain lahjoit-

taja. (Oxfam GB 2007b, 2–3; Start et al. 2007, 6; 15; 21–22; 58; 67.)  

Näin ollen pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöt nähdään kollektiivisena myyttinä, joiden 

merkityksen lukijan oletetaan tietävän. Jos seuraamme sopimusta myytistä, Oxfam GB ja Oxfam Inter-

national kokonaisuudessaan ovat Degnbol-Martinussenin ja Engberg-Pedersenin (2003) lähtökohtia 

seuraten pohjoisen kansalaisjärjestöjä. Järjestön tukijat eivät suoraan hyödy järjestön työstä ja järjestön 

työ kohdistuu ulkopuolisiin kohderyhmiin.  

Oxfam GB:n ohella myös Oxfam International on määritellyt kumppaneitaan, vaikka ei 

yhtä selkeästi kuin Oxfam GB. Oxfam Internationalilta on mahdollista rakentaa vain laaja kumppanin 

merkitys. Järjestö määrittelee lähestymiseksi ohjelmiinsa työskentelyn pääasiassa paikallisten vastuuvel-

vollisten järjestöjen kautta tavoitteena vahvistaa niiden valtaantumista. Jos paikallinen kapasiteetti on 

puutteellinen tai sopimaton Oxfamin tarkoituksiin, järjestö on valmis toimimaan suoraan paikallisesti. 

(Oxfam International 2005.) Oxfam tukee järjestöjä ja sosiaalisia liikkeitä paikallisesti, kansallisesti ja 

kansainvälisesti. (Oxfam International 2007a.) Näin ollen kumppanit nähdään välineinä toteuttaa järjes-

tön kehityspolitiikkaa.  

Tässä vaiheessa tarkastelen rakentunutta kuvaa kumppaneista hiukan kokonaisvaltaisem-

min. Laajimmassa merkityksessä kumppanit ovat kansalaisyhteiskunta, valtio tai yritys. Kumppaneiden 

jaottelu noudattelee ajatusta kansalaisyhteiskunnan, jota myös Oxfam International katsoo olevansa osa, 

riippuvuussuhteesta valtioiden ja markkinoita hallitsevien yritysten kanssa. Kyseessä on riippuvuussuh-

de, koska lukuun ottamatta Oxfam Americaa ja Oxfam Internationalia, joka saa rahoituksensa suoraan 

sen jäseniltä, kaikki muut tytärjärjestöt saavat merkittävimmän osan rahoituksestaan tytärjärjestöjen 

kansallisilta, virallisilta lahjoittajajärjestöiltä. (Oxfam International 2010a, 2.)  

Rikkaiden ja köyhien maiden diskurssissa sivuutin jo Oxfam Internationalin diskursiivisia 

käytäntöjä valtiollisista toimijoista ja kansainvälisistä järjestöistä, joiden aseman järjestö tunnustaa kehi-

tyksessä. Oxfam International ja Oxfam GB ovat pyrkineet luomaan suhteita myös triangelin kolman-

teen osapuoleen eli yrityksiin33 ja Oxfam Novib puolestaan tukee kansalaisjärjestöjä lisäämään niiden 

suhteita yksityiseen sektoriin. (Oxfam Novib 2008, 8.) Esimerkiksi Oxfam International mainitsee rik-

kaiden ja köyhien maiden diskurssissa lääkeyhtiön yhteistyötahona.   

Mahdollista on rakentaa suppeampi määritelmä kumppanille kuin kansalaisyhteiskunta, 

valtio ja yritys. Koska sekä Oxfam GB:n kumppaneista noin 80 prosenttia on kansalaisjärjestöjä ja 69 

prosenttia kansallisia ja yhteisöjärjestöjä että Oxfam Internationalin kumppaneista pääasiallisesti paikal-

                                                 
 
33 Ks. laajemmin esim. Start et al. 2007.  
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lisia järjestöjä, kumppaneista merkittävin osa on kansalaisjärjestöjä. Määriteltäessä kumppaneiden sijain-

tia on selvää, että puhumme etelän kansalaisjärjestöistä. Oxfam GB nimittäin rinnastaa kansalliset ja 

yhteisöjärjestöt etelän kansalaisjärjestöihin. Oxfam International, vaikka ei määrittelekään paikallisten 

järjestöjen sijaintia, esittelee kumppaninsa köyhissä maissa toimiviksi järjestöiksi. Lähtökohdaksi otan 

suppeamman määritelmän. Näin ollen Oxfamin käyttämä termi kumppani viittaa kansallisiin ja paikalli-

siin kansalaisjärjestöihin eli etelän kansalaisjärjestöihin.   

Kun kumppani-käsitettä oli mahdollista rajata, ei liittolaisen käsite noussut esille teksteis-

tä. Erityisesti Oxfam International puhuu useaan otteeseen kumppaneista ja liittolaisista, mutta ei erot-

tele kahta termiä, vaikka käyttää termiä kumppani useammin. Mahdollista on todeta, että liittolaiset kä-

sittävät muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita kuin kansalaisjärjestökumppanit. Liittolainen on Oxfam 

GB:lle kumppanuuden yksi osa-alue ja liittolaisuuden tärkein tehtävä on kampanjointi. (Start et al. 2007, 

33.) Liittolaisuus on siis löyhempää yhteistyötä kuin kumppanuus ja käsittää muita kansalaisyhteiskun-

nan toimijoita kuin kansalaisjärjestöt.  

 Kun Oxfam International puhuu kumppaneista ja liittolaisista ja Oxfam GB kumppaneis-

ta, Oxfam Novib puhuu vastineista (engl. counterparts) sekä Intian strategisessa suunnitelmassa että 

evaluaatioraportissa. (Libunao et al. 2007; Oxfam Novib 2008.) Intian kehitysraportissa vuodelta 2007 

vastaavasti puhutaan kumppanijärjestöistä ja kumppaneista. (Oxfam Novib 2007.) Strategisessa suunni-

telmassa ei määritellä vastinetta, mutta muiden Oxfam Novibin tekstien tarkasteleminen paljastaa, että 

vastine vastaa osittain kumppania34. Suurin ero on, että vastineilla järjestö tarkoittaa pelkästään kansa-

laisjärjestöjä, kun kumppaneihin lasketaan myös yksityisen sektorin ja valtiollisia toimijoita. (Oxfam 

Novib 2008, 5–6; 15.) Oxfam Novib siis tekee tarkemman eron eri toimijoiden välillä, joten rakentunut 

diskurssi on erilainen. Syynä termin vastine käytölle voi esimerkiksi olla kumppanuuden huono kaiku ja 

konnotaatio, mikä on saanut järjestön vaihtamaan kumppanin vastineeksi. Toisaalta järjestö haluaa ehkä 

tehdä selvemmän eron eri toimijoiden välillä. Pitäydyn vastineissa analysoidessani Oxfam Novibin teks-

tejä.  

 

4.3.1. Kumppanuusdiskurssi 
Siirryn rakentamaan kumppanuusdiskurssia, toisin sanoen suhdetta joka rakentuu Oxfamin ja sen 

kumppaneiden välillä. Ideaalina on tasa-arvoinen suhde, jossa osapuolten on mahdollista neuvotella 

avoimesti yhteistyön sisällöstä ja tyydyttää molempien tarpeet. Käytännössä katsotaan, että pohjoisen 

kansalaisjärjestöjen implementoimat kehitysohjelmat ja -projektit muuttuneessa debatissa täyttävät 

kumppanuuden määritelmät. Epäselvää on, mihin kumppanuudella viitataan. Pohjoisen lahjoittajakansa-

laisjärjestöt ymmärtävät kumppanuuden tarkoittavan eri asiaa kuin etelän kumppanivastaanottajat, jotka 

näkevät suhteet puhtaana resurssien siirtona. Lewisin kokemuksen mukaan etelän kansalaisjärjestöt rin-

                                                 
 
34 Ks. esim. Oxfam Novib (2007), Summery of Oxfam Novib Business Plan 2007–2010.  
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nastavat pohjoisen kansalaisjärjestöt lahjoittajiksi valtioiden virallisten instituutioiden rinnalla. (Hakka-

rainen - Kontinen 2007, 325; Lewis 1998, 504.) Esimerkiksi Oxfam GB on tiedostanut kasvaneen kriit-

tisyyden termin kumppanuus ympärillä. Osana tätä järjestö näkee itsensä sekä lahjoittajana että kump-

panina. (Start et al. 2007, 15.) 

Oxfam mainitsee järjestön työskentelevän Oxfam Internationalina yhdessä kump-

paneidensa ja liittolaisten kanssa. Yhteistyössä kumppaneiden ja liittolaisten kanssa järjestö toimii soli-

daarisuudessa köyhyydessä elävien ihmisten kanssa. Päämääränä on saavuttaa köyhien oikeudet ja puo-

lustaa heidän arvokkuuttaan täysivaltaisina kansalaisina. (Oxfam International 2007a.) Kumppanuussuh-

teeseen liitetään sellaisia merkityksiä kuin yhdessä työskentely ja tukeminen sekä strategisessa suunni-

telmassa että vuosikertomuksissa. Esimerkiksi strategisessa suunnitelmassa järjestö työskentelee yhdessä 

kumppaneidensa ja liittolaistensa kanssa saavuttaakseen yhteiset tavoitteet. (Oxfam International 2007a; 

2007b; 2010a.) Niin muodoin kumppanuuden merkitys lieventyy Oxfamille yhteistyöksi eikä välineeksi 

toteuttaa järjestön kehityspolitiikkaa. 

Myös Oxfam GB:n päämäärät kumppanuuden suhteen ovat samankaltaiset kuin Oxfam 

Internationalin. Järjestö työskentelee yhdessä muiden kanssa. Päämääränä on rakentaa muutokseen täh-

täävä globaali liike. Kumppanuuspolitiikan tavoitteena on saavuttaa kestävä, hyvänlaatuinen ja rehelli-

nen suhde kaikkien Oxfam GB:n kumppaneiden kanssa. Lähtökohtana on mukaan ottava, vastuuvel-

vollinen ja valtaistava kumppanuussuhde. Kumppanuus Oxfam GB:n ja muiden organisaatioiden välillä 

perustuu jaettuihin tavoitteisiin. Tavoitteita ovat köyhyyden ja kärsimyksen voittaminen tehokkaasti 

tukemalla köyhiä ja marginalisoituja ihmisiä ja yhteisöjä. Siten saavutetaan kestävä, paikallisesti omistettu 

kehitys ja asianmukaisia ja vastuuvelvollisia kampanjoita. Oxfam GB:ssä uskotaan paikallisten yhteisöjen 

ja muiden kansalaisyhteiskunnan kumppanien voivan paremmin ymmärtää, edustaa ja puhua köyhien 

ihmisten oikeuksista, tarpeista ja pyrkimyksistä. (Oxfam GB 2007a, 3–4.)  

Kumppanuuden tehtävänä on laajassa merkityksessä köyhyyden poistaminen etelässä. 

Kumppanuusdiskurssin kautta nostetaan köyhien oman äänen kuuluminen ja valtaannuttaminen, jotka 

hukkuivat köyhyysdiskurssissa. On mahdollista nähdä, että järjestön mukaan kumppaneilla ja liittolaisilla 

on suorempi yhteys köyhiin kuin Oxfamilla. Näin ollen järjestö tiedostaa köyhyyden ymmärryksen läh-

tevän alhaalta ylöspäin, jolloin taataan myös paikallinen omistajuus. Kumppanuus nähdään myös tasa-

arvoisena suhteena, joka syntyy molemminpuolisen neuvottelun tuloksena.  

Kumppanuutta voi olla kolmenlaista: projekti-, strategiakumppanuutta ja liittolaisuutta. 

Kumppanuudet vastaavat Oxfam GB:n ohjelman pääkohtiin: humanitaarisuuteen, kehitykseen ja kam-

panjointiin. Oxfamin suhteet sen kumppaneihin ovat yleensä monimutkaisia, koska suhteet voivat sisäl-

tää monenlaista yhteistyötä. Suhteilla täytyy myös olla selkeä johtamisrakenne. Vaaditaankin lahjoittajien 

eli Oxfam GB:n määrittely, miten paljon päätöksentekovaltaa ne siirtävät ja mitkä ehdot eivät ole neu-

voteltavissa. (Start et al. 2007, 14; 33; 35–36.) Oxfam GB määrittelee kumppanuuden näin ollen hie-

rarkkiseksi suhteeksi. Lewis nimittää Oxfam GB:n kumppanuutta riippuvaiseksi kumppanuudeksi. 
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Kumppanuudella on yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma, joka sisältää jäykkiä oletuksia suhteelli-

sesta edusta. Usein toteuttamissuunnitelma yhdistetään saatavilla olevaan rahoitukseen. Ideaali olisi ak-

tiivinen kumppanuus, jossa suhteet rakennetaan neuvottelun, debatin, satunnaisten konfliktien, oppimi-

sen, kokeilun ja virheiden kautta. Tällöin ollaan valmiita ottamaan riskejä. Vaikka roolit ja tarkoitukset 

ovat selvät, niitä ollaan valmiita muuttamaan tarpeiden ja tilanteiden mukaan. (Lewis 1998, 504.) 

Kumppanuussuhteen tärkeinä tekijöinä pidetään pyrkimystä riskien, tunnustuksen ja kus-

tannusten jakamiseen. Yleisesti tässä on onnistuttu Oxfam GB:n ja kumppaneiden suhteissa. Kuitenkin 

korjattavaa löytyy erityisesti media- ja kampanjatyössä on olemassa taipumus, että Oxfam GB kulkee 

yksin mahdollisuuksien noustessa. Kitkaa kumppanuussuhteissa aiheuttavat myös erilaiset organisaa-

tiokulttuurit. Suurimmat erot syntyvät kehitysteorioista, yhteistyö- ja hallintotyyleistä ja työskentelyta-

voista. (Start et al. 2007, 56; 60–61.) Evaluaatioraportti näin ollen paljastaa järjestön politiikan ja käytän-

nön välillä olevan eron. Mielenkiintoista on huomata, että kehitysteoriat ovat yksi eniten eroavaisuutta 

aiheuttavia tekijöitä, koska kumppanuudenhan lähtökohdaksi määriteltiin köyhyyden poistaminen ja 

köyhien äänen kuulumiksi saaminen. Koska Oxfam GB:llä on päätöksentekovalta kumppanuudessa, 

onko mahdollista ajatella, että Oxfamin kumppanit eivät jaa Oxfamin köyhyys- ja epätasa-

arvoisuusdiskursseja. Vastaavasti media- ja kampanjatyössä Oxfam ajaa pitkälti omaa kehityspolitiik-

kaansa kuin kumppaneiden.  

Rahoitusta käsiteltäessä Oxfam GB:n evaluaatioraportissa todetaan, että järjestön antama 

rahoitus aiheuttaa kilpailua kansallisten kansalaisjärjestöjen välillä. Lisäksi rahoitus aiheuttaa kansallisten 

ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen välillä kilpailua samasta tilasta ja rahoituksesta. (Start et al. 2007, 

21.) Rahoitus ei aiheuta kilpailua vain kumppaneiden välillä mutta kansalaisyhteiskunnan sisällä laajem-

min. Rahoituksessa on nähtävissä Lewisin (1998) mainitsemaa riippuvuussuhdetta, koska pohjoisen 

kansalaisjärjestöjen toiminta on lahjoittajamaista, jossa Oxfam GB määrittelee yhteistyön kehykset.  

Pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat sitoutuneet etelään taloudellisten ja teknillisten resurssien 

siirrossa. Puhutaan rahavetoisesta kumppanuudesta, jossa suhde on lahjoittaja-vastaanottaja. Pohjoisesta 

etelään siirretään ”kovia” resursseja ja etelästä pohjoiseen ”pehmeitä” resursseja eli tietoja ja tarinoita, 

joita hyödynnetään pohjoisen eduksi lähinnä menestystarinoina. Esimerkiksi Oxfam esittelee toiminta-

kertomuksissaan kumppaneiden onnistumisia kehitysyhteistyössä. (Oxfam International 2007b; 2010a.) 

Agendat ja aikataulut ovat pohjoisen kansalaisjärjestöjen sanelemia etelän kumppaneille. Pääasialliset 

politiikan kohteet voivat olla globaalit instituutiot, globaalit prosessit ja yleismaailmallisten oikeuksien 

kunnioittamista kuten Oxfamin oikeudellisessa lähestymistavassa kehitykseen. Kumppanuus on epä-

symmetristä. Heikomman osapuolen toiminta ja arvokkuus vääristyy ja elättää vahvemman osapuolen 

ylimielisyyttä. Näin ollen myös pohjoisen kansalaisjärjestöjen rahoittajat, jotka yleensä ovat valtiollisia 

toimijoita, vaikuttavat välikätenä etelän kumppaneiden toimintaan. Palaan näihin kysymyksiin vastuu-

velvollisuusdiskurssissa. (Eade 2007, 635.)   
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Toisaalta kansallisista kansalaisjärjestöistä on tulossa vakavaraisia, kehittyneen tulosvas-

tuullisensysteemin omaavia ja rahoitusta suoraan lahjoittajavaltioilta saavia itsenäisiä toimijoita. Lahjoit-

tajat pystyvät ohittamaan välikädet, kansainväliset kansalaisjärjestöt. Oxfam GB:n kaltaisille järjestöille 

on tullut entistä tärkeämmäksi osoittaa, että järjestöllä on tarjota lisäarvo yli lahjoittajan roolin. Herää 

kysymys, pystyykö Oxfam GB luomaan tilaa näillä järjestöille ja täydentämään niiden tekemisiä. Tutki-

muksen tekijät epäilevät, onko Oxfam GB tekemässä eroa uuden sukupolven etelän kansalaisjärjestöi-

hin. Kansalliset kansalaisjärjestöt haluavat Oxfam GB:n määrittelevän, kuinka se voi lisätä etelän järjes-

töjen painoarvoa, valtaannuttaa niitä ja tukea vaikuttamistyössä ja verkostoitumisessa. Järjestöt myös 

toivovat Oxfam GB:ltä, että järjestö helpottaa niiden yhteistyötä ja taloudellista tukea sekä välttää kilpai-

lemasta kansallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. (Start et al. 2007, 15; 67.)  

Diskurssissa on nähtävissä, että Oxfam ei ole vielä tiedostanut etelän kansalaisjärjestöjen 

muuttunutta toimijuutta, vaan järjestö edelleen näkee suhteet pohjoisen kansalaisjärjestöjen sanelemana. 

Onko niin, että Oxfam GB ei ole käytännössä vielä sisäistänyt järjestön kehityspolitiikkaa ja kumppa-

nuuden tasa-arvoisempaa konnotaatiota ja kumppanuuden ideaalia. Toisaalta Oxfam GB:n kumppa-

nuuden käytäntöön voi olla, että järjestö näkee muuttuneen kumppanuuden uhkana järjestöjen toimi-

juudelle. Tavallisesti suoran rahoituksen kasvu etelän kansalaisjärjestöille nähdään uhkana pohjoisen 

kansalaisjärjestöille. Se voitaisiin nähdä myös mahdollisuutena parantaa lahjoittajien tehokkuutta sekä 

pohjoisen että etelän kansalaisjärjestöjen rooleja ja suhteita. (Degnbol-Martinussen - Engberg-Pedersen 

2003, 149.)  

Analysoin Oxfam Novibin toimintaa Intiassa kolmen kehyksen kautta. Tarkastelen täten 

kumppanuusdiskurssissa rakennettua kehityspolitiikkaa käytännössä, toisin sanoen kuinka Oxfamin 

globaali taso toteutuu yhdessä järjestön kehitysyhteistyömaassa, Intiassa.  

 

4.3.1.1. Kumppanuutta Intiassa - käytäntö  

Ensinnäkin Oxfam Novib määrittelee, että järjestön vastineet Intiassa ovat suhteellisen suuria, ammat-

timaisia kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat välikätenä. Entistä suurempi osa näistä vastineista on asiapoh-

jaisia verkostoja. Oxfam Novib on onnistunut yhteistyössä Intiassa hyvin. Onnistumisesta järjestö omi-

en sanojen mukaan saa kiittää, että se on valinnut vastineiksi suuria ja vakavaraisia järjestöjä. Myös eva-

luaatioraportissa tuetaan kyseistä näkemystä. Perusteluna onnistumiselle on muun muassa vastineiden 

edellytys aloittaa projektien toteuttaminen jo ennen rahoituksen saapumista, suuret vastineet ovat olleet 

myös joustavia kasvamaan enemmän, laajentumaan uusille alueille ja kasvattamaan tai ottamaan uusia 

ohjelmia. Vahvuutena näillä järjestöillä on ollut lisäksi kokenut henkilöstö, joka on pystynyt tarjoamaan 

valvontaa ja hallintoa. Tutkimuksessa Oxfam Novibin puolustukseksi käytökselle valita suuria ja vaka-

varaisin järjestöjä annetaan, että suurin osa muistakin lahjoittajista toimii samoilla periaatteilla.  (Libunao 

et al. 2007, 9; 22; 71; 76–77; Oxfam Novib 2008, 14–15.) 
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Intian kohdalla täytyy erotella suuret kansalaisjärjestöt pienistä kansalaisjärjestöistä. Lewis 

ja Sobhan (1999, 127) toteavat, että etelän kansalaisjärjestöjen keskuudessa on tapahtunut hajontaa suo-

ran rahoituksen lisäännyttyä. Suuret, vakavaraiset kansalaisjärjestöt ovat hyötyneet muutoksesta pienten, 

epämuodollisten kansalaisjärjestöjen kustannuksella. Suuret kansalaisjärjestöt saavat merkittävän osan 

Oxfam Novibin rahoituksesta Intiassa ohi pienten järjestöjen. Koska suuret kansalaisjärjestöt pystyvät 

aloittamaan projektien toteuttamisen ennen rahoituksen saapumista, tarkoittaa se, että järjestöt eivät ole 

täysin riippuvaisia pohjoisten kansalaisjärjestöjen rahoituksesta. Suurilla, etelän kansalaisjärjestöillä on 

siten liikkumavaraa toimia vapaammin ja todennäköisesti tasa-arvoisemmin pohjoisen kansalaisjärjestö-

jen kanssa kuin pienten kansalaisjärjestöjen, jotka ovat riippuvaisempia kansainvälistä kansalaisjärjestöis-

tä. Täten suhde pohjoisen kansalaisjärjestöjen ja pienten, etelän kansalaisjärjestöjen välillä ei täytä ideaa-

lin kumppanuuden määritelmää, vaan on ennen muuta riippuvuussuhdetta. Toisaalta sekä pienille että 

suurille, etelän kansalaisjärjestöille Oxfam Novib määrittelee kumppanuuden kehykset, johon järjestö 

sitten etsii tavoitteet täyttäviä järjestöjä.  

Oxfam Novibille yksi tärkeimmistä kumppanuuden edellytyksistä on, millä todennäköi-

syydellä kumppani tulee onnistumaan ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Jos tukea annetaan vain suu-

rimmille, Oxfam Novibin vaatimukset täyttäville järjestöille pienille järjestöille ei jää mahdollisuudeksi 

kuin vastata paremmin lahjoittajien tavoitteisiin eli päästä lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestö-

järjestelmän35 sisäpuolelle, toimia pienessä mittakaavassa eli jäädä järjestelmän ulkopuolelle tai etsiä mui-

ta rahoittajia. Edellisen, vastata paremmin lahjoittajien tavoitteisiin edellyttää, että järjestöllä on pohjoi-

sen kansalaisjärjestön tyyppinen rakenne kokeneine henkilökuntineen, joka pystyy toteuttamaan lahjoit-

tajan, Oxfam Novibin asettamaa vastuuvelvollisuutta. Jälkimmäinen, pyrkimys etsiä muita rahoittajia, on 

raportin mukaan kuitenkin hyvin epätodennäköistä, koska muidenkin pohjoisen kansalaisjärjestöjen 

toiminta perustuu suurten, etelän kansalaisjärjestöjen rahoittamiseen.    

Toiseksi Oxfam Novibilla on ollut myös epäonnistumisensa Intiassa. Osa verkostoista on 

tuhoutunut, tai on kelvottomia Oxfam Novibille niiden huonon taloudellisen hallinnon takia. Evaluaa-

tioraportissa kuitenkin todetaan, että erityisesti huonoja seurauksia on mahdollista kohtuullistaa lisää-

mällä tukea todennäköisesti epäonnistuville verkostoille. Hyvällä arvioinnilla ja kunnollisella valvonnalla 

epäonnistumiset voidaan välttää. Ongelmana on Oxfam Novibin rajoittunut vaikutusala. (Libunao et al. 

2007, 9; 22; 76–77; Oxfam Novib 2008, 14–15.)  

Täten Oxfam Novibin toiminta tukea vain suuria, etelän kansalaisjärjestöjä ei saa ehdo-

tonta kannatusta evaluaatioraportissa. Oxfam Novib ei ole ilman työkaluja, joilla järjestö pystyisi vahvis-

tamaan muun muassa pienten kansalaisjärjestöjen kehitystä. Oxfam Novibin vastineet ovat esittäneet, 

että monet hallinnolliset käytännöt ja tavat voivat auttaa niitä kasvamaan. Avaintekijänä on, että Oxfam 

Novib auttaa kumppaneita harjoittamaan itsenäistä päätöksentekoa, kun kumppanit implementoivat 

                                                 
 
35 Ks. Kehityskansalaisjärjestöjen ja virallisten lahjoittajien väliset suhteet.  
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ohjelmiaan, sekä innovoida tilaa kumppaneiden kasvulle ja kokeilulle. Oxfam Novibin ”kädet pois” -

käytäntö kumppaneiden kanssa on antanut tilaa vastineiden kasvaa ja kehittyä. Lisäksi Oxfam Novibin 

merkittävä taloudellinen apu mahdollistaa ohjelmien, kehityskapasiteetin, järjestön hallinnollisen ja ra-

hoituspolitiikan ja järjestelmän kasvattamisen. Näin ollen Oxfam Novibia voi evaluaatioraportin mu-

kaan kutsua vastuulliseksi lahjoittajaksi. Järjestö tukee vastineidensa toimia katalyyttistä roolia ja auttaa 

kumppaneita työskentelemään hallitusten kanssa kestävällä tavalla ja siten yhteistyöstä hallitusten kanssa 

on strategista hyötyä. (Libunao et al. 2007, 9; 77; 82.) Näin ollen tiettyjen työkalujen avulla Oxfam No-

vib pystyy ”auttamaan” etelän kansalaisjärjestöjä järjestelmän sisäpuolella. Siten kansalaisjärjestöt saisi-

vat rahoitusta. 

Toisaalta kumppaneiden kapasiteetin rakentamisen kautta on mahdollista lisäksi vaikuttaa 

kumppanuuden rakenteellisiin tekijöihin, jotka luovat epätasa-arvoista suhdetta pohjoisen ja etelän kan-

salaisjärjestöjen välillä. Oxfam Novibin kumppaneiden toiveet kapasiteetin rakentamisesta vastaavat 

aiemmin mainittuun kansalaisjärjestöpuheeseen. Puheeseen liittyy kansainvälisten, pohjoisessa toimivien 

kansalaisjärjestöjen byrokraattiset rakenteet, jotka sisältävät kiinteitä rutiineita ja vakiintuneita muodolli-

suuksia kehitysaputyössä. Tähän merkittävänä syynä on ollut, että suurin osa pohjoisen kansalaisjärjes-

töjen saamista resursseista tulee virallisilta apuorganisaatioilta. Apuorganisaatiot vuorostaan vaativat 

tietynmallisia hakemuksia, selontekoja ja raportteja, jotta järjestelmän sisäpuolelle pääsee. Jos etelän 

kansalaisjärjestöt haluavat tehdä yhteistyötä kyseisten organisaatioiden kanssa, järjestöiltä vaaditaan tie-

tynlaista muodollisuutta. Useat etelän kansalaisjärjestöjen johtajat kokevat tämän itsenäisyytensä 

eroosiona, mutta järjestöjen on pakko hyväksyä se taloudellisista syistä. (Degnbol-Martinussen - Eng-

berg-Pedersen 2003, 149.) Myös Oxfam Novibin kumppanit ovat valmiita osallistumaan kansalaisjärjes-

töpuheeseen taatakseen rahoituksensa ja päästäkseen järjestelmän sisäpuolelle.  

Oxfam Novibin halutessaan pääsisi myös kokeilemaan kapasiteetin rakentamista. Järjestö 

pyrkii tunnistamaan uusia vastineita Pohjois-Intiassa, koska järjestö on siirtämässä painopistettä Intiassa 

etelästä pohjoiseen. Sopivia vastineita ei pohjoisessa ole löytynyt, koska järjestöt pohjoisessa ovat ylei-

sesti heikompia ja pienempiä kuin vastaavat järjestöt etelässä. Vaihtoehtona Oxfam Novib pitää, että 

vastineet etelästä laajentaisivat toimintaansa pohjoiseen, tai järjestö helpottaisi heikompien, Pohjois-

Intian kansalaisjärjestöjen kapasiteetin rakentamista. Toisessa yhteydessä raportissa todetaan, että Intial-

la on rikas kansalaisyhteiskuntatraditio, ja arviolta 1,2 miljoonaa järjestöä osallistuu jollakin tasolla kehi-

tysprojekteihin. Kolmanneksi, Intiassa varjopuolena on, että siellä toimii satoja pieniä järjestöjä, jotka 

ovat lähes näkymättömiä. Pelkona on, että pienten järjestöjen jäädessä ilman rahoitusta Oxfam Novib ei 

pysty saavuttamaan pysyvää ja kestävää muutosta ihmisten elämissä. Erityisesti pienet järjestöt toimivat 

kaikkein kovaosaisimpien ihmisten kanssa. (Libunao et al. 2007, 71; Oxfam Novib 2008, 14–15.)  

Kysymys kuuluu, onko Oxfam Novibin kaltaisilla kansalaisjärjestöillä haluja rahoittaa pie-

nempiä kansalaisjärjestöjä ja näin taata kansalaisyhteiskunnan laajempi kehitys ja paikallinen omistajuus. 

Ideaalitilanteessa järjestö tukisi sekä taloudellisesti että hallinnollisesti pieniä, Pohjois-Intian järjestöjä, 
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jotta syntyisi vahvempia kansalaisyhteiskuntia. Pienten kansalaisjärjestöjen tukeminen vastaisi myös 

Oxfamin globaalia kehityspolitiikkaa köyhien äänen kuulumisesta kumppanuudessa, kuten aiemmin 

kumppanuusdiskurssissa ilmeni. Todellisuudessa tilanne ei ole näin mustavalkoinen, vaan Oxfam Inter-

nationalin ja muidenkin pohjoisen kansalaisjärjestöjen täytyy ottaa huomioon toimiessaan sen saama 

rahoitus ja järjestön vastuuvelvollisuus lahjoittajille. Jos rahoitus loppuu, järjestö ei pysty edes auttamaan 

suuria, vakavaraisia kansalaisjärjestöjäkään. 

Toisaalta vaikka Intiassa toimii 1,2 miljoonaa (kansalais)järjestöä, pohjoisen kansalaisjär-

jestöt ovat saaneet huomata, että sopivien kumppaneiden tunnistaminen vastaanottajamaista ei ole yk-

sinkertaista. Järjestöt ovat valmiita kompromisseihin tasa-arvoisesta kumppanuudesta. Tyypillisesti poh-

joisen kansalaisjärjestöt tunnistavat paikalliset yhteistyöjärjestöt. Yhteistyöjärjestöt toteuttavat suurim-

man osan työstä, jota pohjoisen järjestöt sitten rahoittavat ja tarjoavat organisatorista tukea. Syynä yh-

teistyöjärjestöjen vähyyteen on muun muassa, että usein pohjoisen kansalaisjärjestöt joutuvat kilpaile-

maan suhteiden luomisessa etelän kansalaisjärjestöjen kanssa. Etelässä on edelleen vain muutama, todel-

linen kehityskansalaisjärjestö. Pohjoisen kansalaisjärjestöillä ei aina ole edes suoraa suhdetta paikallisiin 

vapaaehtois- tai kansalaisjärjestösektoriin ja niiltä saattaa puuttua tunnustettu rooli maissa, joissa ne 

toimivat. (Degnbol-Martinussen - Engberg-Pedersen 2003, 150.)  

Tähän ratkaisuna voisi ollakin Oxfam India, jonka tavoitteena on Oxfam Novibin mu-

kaan toimia etelän äänenä. Oxfam India ei ole ratkaisu yhdessä yössä. Oxfam Novib on huolestunut 

Oxfam Indian mahdollisuudesta parantaa paikallista omistajuutta, paikallista kapasiteettia ja/tai paikal-

lista varainkeruuta. Järjestön pelkona on, että muut Intiassa toimineet Oxfamit, vähentävät tai lopettavat 

tukensa Oxfam Indialle. Sillä olisi laajemmat vaikutukset Oxfam Internationalin tulevaisuuteen todelli-

sena, globaalina verkostona. (Oxfam Novib 2008, 15.) Toisin sanoen osa Oxfam Internationalin tytär-

järjestöistä näkee, ”maan” jäsenyyden Oxfam Internationalissa mahdollisuutena siirtää painopistettä 

muualla. Oxfam Novib lisäksi huomauttaa, että verkoston toiminta yhdessä maassa ei automaattisesti 

takaa paikallista omistajuutta. Näin ollen uusien tytärjärjestöjen ottaminen mukaan toimintaa ei ratkaise 

yhdessä yössä kohdemaan ”kehitystä”.    

 

4.3.2. Vastuuvelvollisuusdiskurssi osana Oxfamin legitiimiyttä 
Kumppanuuden ohella tarkastelen myös legitiimiyttä. Legitiimiys ei ole itsenäinen temaattinen katego-

ria, vaan kumppanuuteen liittyvä diskurssi. Lähtökohtana Oxfam Internationalin lupaus tukea järjestöjä 

pitämään hallituksia, yrityksiä ja kansainvälisiä järjestöjä (mukaan lukien Oxfamia) vastuussa ihmisten 

oikeuksien kunnioittamisesta ja lupausten pitämistä. Kansalaisjärjestöjen täytyy olla vastuuvelvollisia 

yhteisöille, joissa ne toimivat, kumppaniorganisaatioille ja niille, joilta ne saavat tukea. (Oxfam Interna-

tional 2007a; 2010a, 4.)   

Vastuuvelvollisuudesta, joka on yksi legitimiteetin merkityksistä, on erityisesti 2000-

luvulla tullut huomattava osa kansalaisjärjestöjen legitimiteetin merkitystä kehitysteollisuudessa. (esim. 
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IANGO Accountability Charter 2005; Oxfam GB 2007b.) Pohjoisen kansalaisjärjestöjen legitimiteetti 

on monimutkainen kokonaisuus, jonka tarkastelussa täytyy ottaa huomioon lukuisia tekijöitä. (Lister 

2003.) Tarkastelen Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistusta ja Oxfam GB:n vas-

tuuvelvollisuusraporttia analysoimalla, mitä järjestö tarkoittaa vastuuvelvollisuudella kehityspolitiikas-

saan. Siirryn sen jälkeen analysoimaan yksityiskohtaisemmin Oxfamin vastuuvelvollisuutta eri asian-

omistajille ja keskittyen erityisesti Oxfamin ja kumppaneiden väliseen vastuuvelvollisuuteen. 

Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistuksessa allekirjoittaneet järjes-

töt36 pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä, ympäristön suojelua, humanitaarista vas-

tuuta ja muita julkisia tavoitteita. (IANGO Accountability Charter 2005, 1.) Pohjana on käytetty YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmasta julistusta. Allekirjoittaneiden järjestöjen legitimiteetti pohjautuu kol-

meen lähtökohtaan:   

 Legitimiteettimme on myös peräisin työmme laadusta ja niiden ihmisten tunnustuksesta ja tu-
esta, joiden kanssa ja puolesta työskentelemme ja jäseniemme, lahjoittajiemme, laajemman 
yleisön ja valtiollisten ja muiden organisaatioiden ympäri maailmaa. 

 Pyrimme ylläpitämään legitimiteettiämme vastaamalla sukupolvien väliseen huomioonottami-
seen, julkisiin ja tieteellisiin huolenaiheisiin ja vastuuvelvollisuudesta työllemme ja aikaansaan-
noksillemme. 

 Allekirjoittamalla tämän julistuksen pyrimme edelleen edistämään läpinäkyvyyden ja vastuu-
velvollisuuden arvoja, joita edustamme ja sidomme kansainväliset kansalaisjärjestömme kun-
nioittamaan sen sääntöjä.37 (IANGO Accountability Charter 2005; 1.)  

 

Legitimiteetti siis käsitetään julistuksessa perustuvan yhteiseen hyvään. Legitiimit kansalaisjärjestöt syn-

tyvät oikeasta toiminnasta. Toisin sanoen järjestöt katsovat, että yhtälailla kuin valtioilla ja kansainvälisil-

lä järjestöillä vaaditaan oikeanlaisia rakenteita, kansalaisjärjestöt toimivat samoista lähtökohdista. Esi-

merkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen katsotaan sitovan kansalaisjärjestöjä. Legi-

timiteetti nähdään normatiivisena. Puhutaan julkisesta legitimiteetistä.        

Julistuksessa mainitaan keinoja, joiden avulla legitimiteettiin pohjautuvat lähtökohdat on 

tarkoitus saavuttaa. Järjestöt pyrkivät edistämään omia periaatteitaan tutkimuksen, vaikuttamistyön ja 

ohjelmien kautta. Työ tapahtuu kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti joko suorasti tai kumppa-

neiden kautta. Allekirjoittaneet järjestöt työskentelevät yhdessä muiden järjestöjen kanssa, kun se on 

paras tapa edistää yksittäisten järjestöjen periaatteita. Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvolli-

suusjulistuksessa järjestöt mainitsevat tärkeimmäksi vastuukseen periaatteidensa saavuttamisen tehok-
                                                 
 
36 Oxfam Internationalin ja sen tytärjärjestöjen lisäksi muita allekirjoittaneita järjestöjä ovat muun muassa Ac-
tionAid International, Amnesty International, International Save the Children Alliance, Greenpeace Interna-
tional, Plan International ja World Vision International.    
37 - Our legitimacy is also derived from the quality of our work, and the recognition and support of the people 
with and for whom we work and our members, our donors, the wider public, and governmental and other or-
ganisations around the world. 
- We seek to uphold our legitimacy by responding to inter-generational considerations, public and scientific con-
cerns, and through accountability for our work and achievements. 
- By signing this Charter we seek to promote further the values of transparency and accountability that we stand 
for, and commit our INGO to respecting its provisions. 
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kaasti ja läpinäkyvästi, tavalla, joka on yhtenäinen järjestöjen arvojen kanssa. (IANGO Accountability 

Charter 2005, 1–2.) Julistuksessa on hyvin paljon yhtymäkohtia jo kumppanuusdiskurssissa ilmeneviin 

diskursiivisiin käytäntöihin. Julistuksen arvot, joita ollaan valmiita vaalimaan, ovat syntyneet suurimpien, 

pohjoisen kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Periaatteet nähdään itseisarvoina, koska niitä ollaan valmii-

ta edistämään ideaaleina lähtökohtina.  

Julistuksessa mainittujen lähtökohtien lisäksi Oxfam International pyrkii verkostonsa ra-

kenteella saavuttamaan järjestön arvoja. Pohjoisen kehityskansalaisjärjestöt pyrkivät osoittamaan legitii-

miytensä muun muassa historialla, joka yhdistää ne etelään, järjestön rakenteella ja suoralla yhteydellä 

etelän toimijoihin. (Hudson 2001, 337.) Oxfam on hyväksynyt uudeksi tytärjärjestöksi Meksikon ja yh-

distänyt Intiassa toimivien tytärjärjestöjen toiminnan Oxfam Indian alle ja myöntänyt järjestölle tarkkai-

lijajäsenen statuksen. Oxfam Indialla on mahdollisuus saavuttaa täysimääräinen jäsenyys. Suunta, johon 

Oxfam Internationalin rakennetta ollaan muuttamassa, voi pitää kannanottona. Järjestön tavoitteena on 

häivyttää pohjoisen kansalaisjärjestön leimaa ja tehdä järjestöstä todella kansainvälinen. Oxfam Interna-

tional mainitsee, että järjestöllä on parannettavaa rakenteellisissa tekijöissä, jotta järjestö pystyy saavut-

tamaan tavoitteensa. Sisäisiä muutoksia ovat muun muassa jäsenistön kasvun ja tulojen edistäminen, 

maakohtaisen yhteistyön ja kommunikaation lisääminen. Tavoitteena on myös kehittää henkilökuntaa ja 

vapaaehtoisia, jotta järjestöstä tulisi todellinen konfederaatio. (Oxfam International 2007a.) Järjestölle 

muuttunut rakenne edustaa parempaa tavoitteiden saavuttamista, jotka julistuksessa määriteltiin legitimi-

teetin aiheiksi.  

Herää kysymys, onko etelän järjestön jäsenyys yhtä kuin etelän äänen kuuluminen verkos-

tossa ja kuinka hyvin kaksi etelän ääntä, Oxfam India ja Oxfam México, saavat äänensä kuuluviin 14 

järjestön verkostossa. Täten jää nähtäväksi, saavatko Oxfam India ja Oxfam México ensinnäkin liikku-

matilaa verkostossa ja toiseksi kuinka hyvin ne pystyvät vaikuttamaan verkoston toimintaan. Toisaalta 

etelän äänet voivat olla tyytyväisiä vallitseviin diskursiivisiin käytäntöihin verkostossa. Fairclough (2005) 

kuitenkin väittää: organisaationaalinen muutos sekä organisaation rakenteessa ja organisaation jäsenien 

järjestöllisessä toiminnassa ja kommunikaatiossa on kausaalinen vaikutus, miten järjestö muuttuu. Näin 

ollen jää nähtäväksi, millaisia vaikutuksia rakennemuutoksilla on järjestön kehityspolitiikkaan ja käytän-

töön. Lähtökohtana on, että verkostojen toimintaan katsotaan vaikuttavan myös sosiaaliset rakenteet eli 

yhteiskunnat, joissa järjestöt toimivat.   

Myös Oxfam GB nostaa vastuuvelvollisuuden legitimiteetin alueena järjestölle tärkeäksi. 

Vastuuvelvollisuus on järjestön yksi arvoista. Vastuuvelvollisuudella on mahdollista vahvistaa järjestön 

legitiimiyttä ja vaikutusta, sekä saavuttaa järjestön periaate. Järjestö määrittelee, että sen legitiimiys on 

peräisin järjestön suorasta työskentelykokemuksesta köyhyydessä elävien ihmisten kanssa, näiden ihmis-

ten tunnustuksesta ja tuesta järjestön työlle, muiden asianomistajien tuesta ja järjestön työnlaadusta, 

tehokkuudesta ja vaikutuksesta. Järjestö sanoo työskennelleensä yli 60 vuotta köyhien ihmisten kanssa ja 

2000-luvulla järjestö työskentelee yli 1000 kumppanin kanssa enemmän kuin 70 maassa. Järjestö työllis-
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tää paikallisia ihmisiä. (Oxfam GB 2007b, 2; 4.) Oxfam pyrkii näin osoittamaan legitimiteettinsä suoralla 

yhteydellä etelän köyhiin ja kumppaneihin, historialla ja järjestön mittasuhteilla.   

Oxfam Internationalin ja Oxfam GB:n kohdalla järjestöt näkevät legitimiteettinsä muo-

dostuvan sekä asianomistajien myöntämänä että järjestöjen omasta toiminnasta, mutta painotus on jär-

jestöjen omassa toiminnassa. Järjestöt eivät määrittele tarkemmin legitimiteetin käsitettä, vaan odottavat 

lukijan ymmärtävän sen merkityksen. Legitiimiydellä nähdään siis olevan konsensus eli kollektiivinen 

sopimus myytistä. Legitiimin määrittelemättömyys ei estä järjestöjä antamasta varsinkin vastuuvelvolli-

suuden kautta sille huomattavaa merkitystä järjestöjen toimijuuteen. Vastuuvelvollisuus puolestaan mää-

ritellään hyvinkin konkreettisesti legitimiteetin alueeksi. Ideaalina vastuuvelvollisuutena on asianomista-

jien lähestymistapojen, intressien ja havaintojen vaikutus pohjoisen kansalaisjärjestöjen legitimiteettiin 

enemmän kuin itse toimijan. Pohjoisen kansalaisjärjestöt puolestaan näkevät poikkeuksetta legitimitee-

tin jonakin, mitä järjestöt itse luovat. (Lister 2003, 178–179.) Siirryn analysoimaan yksityiskohtaisemmin 

vastuuvelvollisuutta.     

Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistuksen periaatteet ovat yleis-

maailmallisten periaatteiden kunnioittaminen, itsenäisyys, vastuullinen vaikuttamistyö, tehokkaiden oh-

jelmien luominen, joiden tavoitteena on luoda aitoa kumppanuutta paikallisten yhteisöjen kanssa, syrji-

mättömyys, läpinäkyvyys, johon kuuluu muun muassa raportoiminen ja oikean tiedon antaminen, hyvä 

hallinto, eettinen varainkeruu, ammattimainen hallinto, johon lasketaan muun muassa huolehtiminen, 

että kumppanit myös saavuttavat rehellisyyden ja vastuuvelvollisuuden korkeat tavoitteet ja varmistami-

nen, että kumppanit eivät ole kytkeytyneet organisaatioihin tai ihmisiin, jotka ovat sotkeutuneet laitto-

maan tai epäeettiseen toimintaan. (IANGO Accountability Charter 2005, 2–6.)  

 Myös Oxfam GB on määritellyt vastuuvelvollisuuden. Järjestölle vastuuvelvollisuus tar-

koittaa päätöksenteon ja tiedonjakamisen läpinäkyvyyttä, avainasianomistajien mukaan ottamista pää-

töksentekoon, asianomistajilta monitoroimisesta ja evaluaatioista saatua palautetta varsinkin järjestön 

tärkeydestä, suoriutumisesta ja vaikutuksesta. Lisäksi listataan valitusmekanismien tarjoamista asian-

omistajille, jotta ne voivat etsiä ja saada palautetta epäkohdista ja minkä tahansa vahingollisen yhteis-

kunnallisen, ympäristöllisen ja taloudellisen vaikutuksen, jotka nousevat järjestön työstä, estäminen ja 

vähittäinen vähentäminen. (Oxfam GB 2007b, 2.)  

Näin ollen Oxfamin vastuuvelvollisuus rakentuu järjestön omasta toiminnasta ja asian-

omistajille tarjottavien mekanismien kautta saadusta palautteesta. Kuten aiemmin todettiin, Riddell 

(2008) huomauttaa, että monitoroiminen ja evaluaatiot eivät automaattisesti takaa kansalaisjärjestöjen 

toiminnan vastuuvelvollisuutta, tai mahdollisuutta arvioida järjestön toiminnan vastuuvelvollisuutta 

asianomistajille. Järjestöt nimittäin tekevät osasta toiminnastaan evaluaatioita, jolloin kokonaiskuva jär-

jestön toiminnasta jää puutteelliseksi. Esimerkiksi Oxfam GB tarjoaa Internet-sivustoillaan vain yksit-

täisten projektien evaluaatioita. Kansalaisjärjestöt näkevät legitimiteetin yleensä teknisenä, toisin sanoen 
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oikean toiminnan katsotaan takaavan legitimiteetti ja takaavan asianomistajien ”tyytyväisyyden” järjestö-

jen toimintaan.  

 

4.3.2.1. Oxfam - vastuuvelvollisuus asianomistajille 

Sekä legitiimiyden että vastuuvelvollisuuden ymmärtäminen vaatii asianomistajien tarkastelua. Järjestöt 

väittävät olevansa vastuuvelvollisia lukuisille asianomistajille. Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vas-

tuuvelvollisuusjulistuksessa listataan ihmiset, mukaan lukien tulevat sukupolvet, joiden oikeuksia allekir-

joittaneet suojelevat ja edistävät, ekosysteemit, jotka eivät voi puhua puolestaan, jäsenet ja tukijat, henki-

lökunta ja vapaaehtoiset, organisaatiot ja yksilöt, jotka auttavat taloudellisesti, esineellisesti tai palveluin, 

sekä valtiolliset että ei-valtiolliset kumppanijärjestöt, joiden kanssa järjestöt työskentelevät, regulatiiviset 

elimet, joiden sopimuksia järjestöjen täytyy noudattaa, vaikuttamistyönkohteet, media ja suuri yleisö. 

(IANGO Accountability Charter 2005, 2.)  

Lisäksi sekä Oxfam International että Oxfam GB määrittelevät omissa teksteissään, että 

järjestöt ovat poliittisesti vastuuvelvollisia kaikille osapuolille, jotka ovat osallisia kumppanuudessa, tun-

nistavat vastuuvelvollisuuden köyhille tai onnettomuuden kokeneille ihmisille ja yhteisöille, joissa ne 

toimivat, kumppaniorganisaatioille ja muille asianomistajille, kuten lahjoittajille ja hallituksille. (Oxfam 

GB 2007a, 5; Oxfam International 2010a, 4.) Oxfam GB on vastuuvelvollinen myös kumppaneille ja 

liittolaisille, henkilökunnalle, vapaaehtoisille ja suuremmalle yleisölle ja yksilöille ja instituutioille, joihin 

järjestö pyrkii vaikuttamaan vaikuttamistyöllä ja kampanjoinnilla. Järjestö on vastuuvelvollinen myös 

regulatiivisille toimijoille Isossa-Britanniassa ja toimivissaan maissa sekä tytärjärjestöille ja kansalaisjär-

jestöille pohjoisessa ja etelässä. (Oxfam GB 2007b, 2–3.)  

Sekä Oxfam International että Oxfam GB katsovat olevansa vastuuvelvollisia samoille 

toimijoille, jotka on määritelty järjestöjen allekirjoittamassa Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuu-

velvollisuusjulistuksessa. Vastuuvelvollisuuden lista on hyvinkin kattava, koska vastuuvelvollisuutta 

tunnustetaan ympäristölle ja syntymättömille ihmisille. Jos ajatelleen vastuuvelvollisuutta ideaalisti, näillä 

asianomistajille ei ole mahdollisuutta edes vaatia vastuuvelvollisuutta vielä vähemmän valvoa sen toteu-

tumista. Vastuuvelvollisuuden määritelmä näin myös laventuu, koska vastuuvelvollisuuden ajatellaan 

olevan kansalaisjärjestöille objektiivista. Oxfam International näkee vastuuvelvollisuuden lisäksi poliitti-

sena. Demokraattisessa yhteiskunnassa valtioiden poliittinen vastuuvelvollisuus rakentuu kansalaisten, 

äänestäjien mandaatista. Kansalaisjärjestöillä ei ole vastaavaa valitsijakuntaa, joten herää kysymys, millä 

tavalla poliittisesti vastuuvelvollinen kansalaisjärjestö voi olla. Kansalaisjärjestöjen legitimiteetin on kat-

sottu muuttuneet kansalaislegitimiteetistä julkiseen legitimiteettiin.    

Oxfam näkee vastuuvelvollisuuden lisäksi sosiaalisesti rakentuvana, koska eri asianomista-

jien nähdään muokkaavan vastuuvelvollisuutta. Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuus-

julistuksessa todetaan, että tasapainottaminen eri asianomistajien näkemysten välillä vaatii järjestöjä 

noudattamaan sekä omia että julistuksen periaatteita. (IANGO Accountability Charter 2005, 2.) Brown 
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ja Moore (2001, 572) huomauttavat, että kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat vastuuvelvollisia useille 

asianomistajille eikä ole selvää moraalisesti tai legaalisti, keille asianomistajille järjestöjen pitäisi olla ensi-

sijaisesti vastuuvelvollisia.   

Oxfam GB on tiedostanut, että järjestö nauttii suunnattomasta luottamuksesta sekä rahoi-

tusta ja tukea saavilta ihmisiltä että kumppaneilta ja yhteisöiltä, joissa järjestö työskentelee. Järjestö pyr-

kii luomaan paremman yhteyden lahjoittajien ja järjestön työn välillä. Lukuun ottamatta järjestön kenttä-

työn satunnaista mediaraportointia tukijoiden täytyy luottaa Oxfam GB:n sanaan, että järjestö tekee 

”oikein” köyhyyden ja kärsimyksen voittamiseksi. (Oxfam GB 2007b, 2.) Järjestön mukaan sen sana 

riittää takaamaan rahoittajien vaatimukset vastuuvelvollisuudesta, koska vastuuvelvollisuus nähdään 

olevan käytännössä vaikea osoittaa tukijoille. Toisaalta tukijat osoittavat vastuuvelvollisuutta Oxfam 

GB:lle tukemalla järjestön toimintaa.   

Brown ja Moore (2001, 572) väittävät: normaalisti ensisijaisena toimijoina, joille kansalais-

järjestöt katsovat olevansa vastuuvelvollisia, pidetään lahjoittajia. Lahjoittajien avulla ylläpidetään kan-

sainvälisten kansalaisjärjestöjen toimintaa. Moraalisesta ja legaalista näkökulmasta tarkasteltaessa lahjoit-

tajilla pitäisi olla valta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tekemisiin. Järjestöt, kuten Oxfam Interna-

tional ja Amnesty International, tekevät lupauksia lahjoittajille. Järjestöt lupaavat edistää tiettyjä periaat-

teita ja avustaa tiettyjä edunsaajia. Lisäksi kansainväliset kansalaisjärjestöt tekevät lupauksia lahjoittajille 

vastuuvelvollisuudestaan, muun muassa tehokkuudesta. Tilanne ei ole ongelmallinen, niin kauan kuin 

lahjoittajien päämäärät ovat yhteensopivia järjestöjen periaatejulistusten ja tietyille asiakkaille tehtyjen 

sitoumusten kanssa. Toisaalta Oxfamin tyyppisistä järjestöistä ei voida yksiselitteisesti sanoa, että järjes-

töt ovat moraalisesti ja legaalisti ensisijaisesti vastuuvelvollisia lahjoittajille. Järjestöt tekevät myös muita 

lupauksia toteuttaessaan tehtäväänsä. Järjestön täytyy tällöin päättää, kenen vaatimuksia se kunnioittaa.     

Oxfam GB toteaa, että järjestö on lahjoittajien lisäksi tasavertaisesti vastuuvelvollinen nai-

sille ja miehille, joiden kanssa järjestö työskentelee. Lähtökohtana on oikeuspohjainen lähestymistapa 

yhteistyölle. Järjestön kanssa työskentelevät ihmiset elävät kyseenalaisissa ja turvattomissa oloissa, joten 

ihmisillä pitää olla mahdollisuus luottaa järjestöön humanitäärisissä tilanteissa, että ihmisten perustar-

peista pidetään huolta. Myöhemmin samaisessa vastuuvelvollisuusraportissa Oxfam GB huomauttaa, 

että järjestö on ensisijaisesti vastuuvelvollinen köyhyydessä eläville naisille ja miehille. Järjestö vakuuttaa 

ottavansa huomioon myös muut asianomistajat ja pyrkii tasapainottelemaan eri asianomistajien tarpei-

den mukaan. (Oxfam GB 2007b, 2; 4.)  

Brown ja Moore (2001, 572–575) mukaan järjestöt ovat vastuuvelvollisia muillekin kuin 

vain lahjoittajille. Ongelmia syntyy silloin, kun kansainvälisen kansalaisjärjestön asianomistajien, joille 

järjestö on vastuuvelvollinen, odotukset ja vaatimukset eivät kohtaa. Kansalaisjärjestöjen on mahdoton-

ta ottaa huomioon kaikkien asianomistajien käsityksiä legitimiteetistä.  Yleensä kansainväliset kansalais-

järjestöt määrittelevät, muun muassa periaatejulistuksissa ja strategiassa, kenelle ne ovat ensisijaisesti 
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vastuuvelvollisia. Se ohjaa järjestön toimintaa merkittävästi. Näin voi ajatella myös Oxfam Internationa-

lin kohdalla.  

Täten Oxfam nostaa kehitysyhteistyökohteet, edunsaajat tärkeimmiksi asianomistajiksi, 

joille järjestö on vastuuvelvollinen. Ongelmana on, että oikeuspohjaisen lähestymistavan nähdään täyt-

tävän vastuuvelvollisuus edunsaajille, kuten köyhyys- ja epätasa-arvodiskurssissa todettiin. Oikeuspoh-

jaisen lähestymistavan seurauksena ihmiset nähdään kehitysyhteistyön kohteina eikä yksilöinä. Edunsaa-

jat taas oletetaan odottavan, että kansalaisjärjestöt toteuttavat kehitystä paikallisista lähtökohdista. Syn-

tyy ristiriita, johon ratkaisuna on kumppanuusdiskurssi eli pohjoisen kansalaisjärjestöt yhdessä kumppa-

neiden, etelän kansalaisjärjestöjen kanssa kuuntelevat edunsaajien ”ääntä”. 

Oxfam GB näkee, että kehitystyössä vastuuvelvollisuus kehitysyhteistyönkohteille yksilöil-

lä ja yhteisöille, lisää järjestön ohjelmien laatua ja vaikutuksia. Järjestö haluaa ymmärtää missä ja miten 

järjestön täytyy parantaa työtään. Se onnistuu vain ottamalla köyhät ihmiset mukaan. Tällöin myös var-

mistetaan tehokkaat ja kestävät kehitysaloitteet. Näin ollen köyhyydessä elävien ihmisten täytyy olla 

osallisina prosesseissa, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. (Oxfam GB 2007, 8–9.) Oxfam GB ymmär-

tää täten, että asianomistajien hyväksyntä luo vastuuvelvollisuutta. Järjestö pyrkii lisäksi linkittämään 

järjestön mikrotason järjestön legitimiteettiin.  

Oxfam GB ottaa huomioon, että lahjoittajien ja autettavien ihmisten tiedon ja vallan epä-

tasaisuus laittaa järjestön suureen vastuullisuuteen. Järjestön vastuuvelvollisuuden täytyy tarkoittaa val-

lan epätasapainon ottamista huomioon. Järjestö on kehittänyt organisaationaalisia mekanismeja, jotka 

ovat ohjelmien monitoroiminen, evaluoiminen ja oppimisjärjestelmän kehittäminen, kantelupolitiikan 

(engl. complaints policy) luominen ja uusi kumppanuuspolitiikka, jota analyysissä on jo sivuutettu. (Ox-

fam GB 2007b, 4.) Myös Oxfam Internationalin strategisessa suunnitelmassa mainitaan, että järjestö 

pyrkii parantamaan valvontaansa, oppimistaan, kehitys- ja vastuuvelvollisuusmekanismeja (Oxfam In-

ternational 2007a.) Organisaationaalisten mekanistien tarkoituksena on tarjota todisteita ohjelmien stra-

tegioista, loppuneiden ja meneillään olevien ohjelmien evaluaatioista ja muista dokumenteista. Todistei-

den avulla halutaan osoittaa, että järjestön ohjelmien tarkoituksena on valtaannuttaa yksilöitä ja yhteisö-

jä. Valtaannuttaminen toteutetaan rakentamalla kapasiteetteja paikallisiin tarkoituksiin. (Oxfam Interna-

tional 2008, 13.)  

Oxfam nostaa esille siis vallan epätasapainon asianomistajien mahdollisuudesta saada tie-

toa ja toisaalta valvoa järjestön vastuuvelvollisuutta. Oxfam tarjoaa organisaationaalisia mekanismeja eli 

järjestön oikean toiminnan nähdään takaavan vastuuvelvollisuus. Esimerkiksi Riddell (2008) nosti esille, 

että monitoroimiset ja evaluaatiot toimivat, niin kauan kuin ne ovat helposti saatavilla ja paikallisilla 

kielillä. Samoja vaatimuksia voidaan soveltaa myös Oxfam GB:n luomiin organisaationaalisiin meka-

nismeihin, koska olemassa oleva valitusmekanismi ei vielä takaa sinällään mitään. 

Esimerkiksi vaikka Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistuksessa lis-

tataan läpinäkyvyys yhdeksi periaatteeksi, se on myös julistuksen heikkous. Sama heikkous vaivaa Ox-
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fam Internationalin työtä yleisesti. Se tarkoittaa käytännössä, että järjestöjen toiminnasta ei ole mahdol-

lista saada laajaa kuvaa. (GAR 2007, 1.) Se koskee varsinkin suurta yleisöä, kun läpinäkyvyyden me-

diumina on Internet. Esimerkiksi Oxfam International esittelee varsin suppeasti toimintaansa Interne-

tissä. Kehitysyhteistyön käytäntöä on lähes mahdotonta arvioida kokonaisvaltaisesti. Poikkeuksiakin on. 

Oxfam Novib on julkaissut Internetissä kaikista kehitysyhteistyömaista kattavasti materiaalia  mutta vain 

englannin kielellä. Yleensä järjestöt muun muassa Oxfam GB ja Oxfam Internationalin muut tytärjärjes-

töt esittelevät vain yksittäisiä kehitysprojekteja, jolloin kokonaiskuva järjestöjen kehitysyhteistyöstä jää 

heikoksi. Näin ollen suuren yleisön ei ole mahdollista varmistua Oxfam Internationalin vastuuvelvolli-

suudesta. 

 

Yhteenvetona haluan todeta. Kuten teoreettisessa viitekehyksessä nostin jo esille, kansalaisjärjestöt pää-

asiassa näkevät legitiimiyden syntyvän järjestön omasta toiminnasta. Oxfamin diskursiiviset käytännöt 

osoittavat, että se on Oxfaminkin lähtökohta. Tästä kertoo esimerkiksi Oxfam GB:n organisaationaali-

set mekanismit, joiden tarkoituksena on taata järjestön vastuuvelvollisuus. Näin ollen järjestö pyrkii 

institutionalisoimaan vastuuvelvollisuuden ja sitä kautta legitimiteetin. Institutionalisoimisen tarkoituk-

sena on osoittaa asiaomistajille, että Oxfam on vastuuvelvollinen niille. Järjestö tarjoaa myös omat me-

kanismit, joiden kautta valvotaan vastuuvelvollisuuden toteutumista. Evaluaatiot ja monitoroiminen 

eivät automaattisesti kuitenkaan takaa ”oikeaa” toimintaa”. Asianomistajille, esimerkiksi jos edunsaajilla 

ei ole mahdollista saaja raportteja osaamillaan kielillä tai he eivät osaa lukea, ei parhaimmillakaan meka-

nismeilla ole hyötyä vastuuvelvollisuuden toteutumisen arvioinnissa.         

 

4.3.2.2. Oxfam - vastuuvelvollisuutta ”oikealla” toiminnalla kumppanuudessa  

Olen jakanut Oxfamin ja sen kumppaneiden vastuuvelvollisuuden kahteen lukuun. Aloitan analysoimal-

la Oxfamin vastuuvelvollisuutta kumppaneille. Puhutaan Oxfamin alaspäin menevästä vastuuvelvolli-

suudesta. Seuraavassa luvussa käsittelen vastaavasti kumppaneiden vastuuvelvollisuutta Oxfamille. Pu-

hutaan kumppaneiden ylöspäin menevästä vastuuvelvollisuudesta. (Cavill - Sohail 2007.) 

Lähtökohtana on Oxfam Internationalin vakuutus, että järjestön kumppaneille on annettu 

mahdollisuus vaikuttaa järjestön toimintaan. Strategisessa suunnitelmassaan Oxfam International haluaa 

ottaa huomioon maailman meidän ympärillä. Järjestö on konsultoinut laajalti Oxfamin tytärjärjestöjä ja 

kumppaneita ja liittolaisia. Tavoitteena on ollut identifioida joitakin pääasiallisia trendejä, haasteita ja 

mahdollisuuksia, joita järjestö tulee kohtaamaan seuraavalla suunnitelmajaksolla (2007–2012). (Oxfam 

International 2007a.) Oxfam International on siis antanut järjestön asianomistajille mahdollisuuden 

vaikuttaa järjestön kehityspolitiikkaan globaalilla tasolla. Samaa diskurssia Oxfam International jatkaa 

Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistuksen itsearvioivassa raportissa vuodelta 

2008. Raportissa vakuutetaan, että kumppanit on otettu huomioon laadittaessa järjestön vaikuttamis-

työnpolitiikkaa ja ohjelmia. Vaikuttamistyössä järjestön tavoitteena on määritellä prosessi, joka takaa 



95 
 

kumppaneiden kuuluvuuden. Ohjelmissa lähtökohtana julistuksen mukaisesti on aidosti ottaa huomi-

oon paikalliset yhteisöt. (Oxfam International 2008, 12–13.) Kumppaneiden merkitys nostetaan korke-

alle Oxfamin työssä.  

Oxfam GB linjaa uskottavuuden ja luottamuksen syntyvän kumppanuudessa hyvän 

kommunikaation, osaamisen ja luotettavuuden pohjalta. Oxfam GB:llä on lähtökohtana, että järjestö 

keskustelee kumppaneidensa, miten järjestö on vastuuvelvollinen kumppaneille. (Oxfam GB 2007a, 4.) 

Vastuuvelvollisuus kumppanuudessa nähdään siis kaksi suuntaisena suhteena, jonka täytyy kulkea sekä 

kumppaneilta järjestölle että järjestöltä kumppaneille.  

Analysoitaessa järjestön määrittelemää vastuuvelvollisuutta käytännössä Oxfam GB:n 

evaluaatioraportin mukaan vain 54 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kumppaneista katsoi, että 

järjestö on vastuuvelvollinen niille. Toisaalta 20 prosenttia kumppaneista katsoi, että Oxfam GB:llä on 

sananvalta ja päätöksenteon hallinta kumppanuudessa. Järjestön tavoitteena on kaksisuuntainen vastuu-

velvollisuus jokaisen kumppanin kanssa. Mahdollista on osoittaa vallan epätasapainoa kumppanuudessa. 

Kumppanit toivoivat muun muassa kaksipuolisia sopimuksia. Ongelmana on myös, että kumppanit 

eivät tiedä, kuinka kauan niiden suhteet Oxfam GB:n kanssa kestävät. Tämä on erityisesti ongelma pie-

nille organisaatioille ja organisaatioille, jotka saavat suurimman osan rahoituksestaan Oxfam GB:ltä. 

Järjestö ei myöskään konsultoi tarpeeksi tilanteissa, joissa se ei ole enää rahoittamassa järjestöjä. Parem-

pi suunnittelu aiemmin vähentäisi pelkoja ja lisäisi luottamusta tulevaisuuteen ja sen suunnitteluun, ovat 

raportissa ehdotetut parannukset. (Start et al. 2007, 5; 45; 49.)  

Jälleen kerran on nähtävissä, että järjestön kehityspolitiikka globaalilla tasolla eli vastuu-

velvollisuuden päämäärät eivät toteudu käytännössä. Täten järjestö kärsii legitimiteettivajeesta.   Brown 

ja Moore (2001, 572) toteavat, että vastuuvelvollisuuden määrittämä suhde on tärkeä. Suhteen olemas-

saolo on merkittävä sopimuksen täytäntöönpanossa. Toisille tehdyt sitoumukset luovat toimijuutta, 

jotka mahdollistavat täytäntöönpanon. Lisäksi muut tekijät kuten vallan erot tai luottamus vaikuttavat 

laajuuteen, jolla osapuolet voivat pitää toisiaan vastuuvelvollisina. Järjestöt voivat syrjäyttää vastuuvel-

vollisuuden asianomistajille, jotka eivät ole tarpeeksi vaikutusvaltaisia. Näin ollen esimerkiksi kehitysyh-

teistyömaissa toimivat pienet kansalaisjärjestöt on helppo sivuuttaa, koska niillä ei ole vaikutusvaltaa ja 

ne ovat riippuvaisempia ulkopuolisesta rahoituksesta.   

Oxfamin ja kumppaneiden välisen vastuuvelvollisuuden ohella Oxfam haluaa tarkastella 

kumppaneiden kanssa, miten Oxfam GB ja kumppanit ovat vastuuvelvollisia ihmisille ja yhteisöille, 

joiden kanssa ja joiden puolesta ne toimivat. (Oxfam GB 2007a, 4–5.) Oxfam GB näkee, että järjestö on 

yhdessä kumppaneiden kanssa vastuuvelvollinen autettaville ihmisille. Sillä voi olla useampia merkityk-

siä. Järjestö haluaa varmistaa, että kumppanit täyttävät vastuuvelvollisuuden, tai ideaalisti järjestö näkee 

kumppanuuden tarkoittavan yhteistä vastuuvelvollisuutta kehitysyhteistyöstä. Kummassakin tapaukses-

sa vastuuvelvollisuuden nähdään rakentuvan Oxfam GB:n ja kumppaneiden toiminnasta.  
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Toisaalta Oxfam Internationalin sihteeristö tunnustaa, että siltä puuttuu toimintaperiaate 

kumppaneiden vastuuvelvollisuudesta. Tytärjärjestöillä on eettisiä toimintaohjeita, joita myös sihteeristö 

käyttää. Kumppaneiden valinnassa ja yhteistyön toteuttamisessa järjestöllä on riittävät kriteerit, jotta se 

pystyy valitsemaan tehokkaita, legitiimejä ja luotettavia kumppaneita. Kriteerien ansiosta järjestö myös 

pystyy riittävästi ennakoimaan, jotta sen kumppaneiksi ei valikoidu laitonta ja epäeettistä toimintaa. 

(Oxfam International 2008, 12–13; 24.) Toisin sanoen Oxfamilta puuttuu erityinen politiikka ulkopuoli-

sille asianomistajille, vaikka Oxfam International ja Oxfam GB määrittelevät asianomistajat, joille järjes-

tö katsoo olevansa vastuuvelvollinen. Vaaditaan edelleen yksityiskohtaisempi lähtökohta, jotta järjestö 

voi onnistua kokonaisvaltaisesti vastuuvelvollisuudessa asianomistajille. (GAR 2007, 2.) Jos lähtökohta-

na on nimittäin toimijoista itsestään alkava vastuuvelvollisuus, myös kumppaneille tarjottavat toiminta-

periaatteet ovat tärkeitä jotta pystyttäisiin estämään petoksia ja organisaation riskejä. Oxfam GB on 

tiedostanut, että se ei ole ollut aina tarpeeksi vastuuvelvollinen. (Start et al. 2007, 16.)  

Legitimiteetillä voidaan viitata kansalaisjärjestöjen suhteiden laatuun niiden etelän kump-

paneiden ja niiden kanssa, joiden intressejä järjestöt väittävät edistävän. Tällöin legitimiteetissä on kyse 

valtasuhteista, jotka vaikuttavat ”kumppanuudessa”. Pohjoisen kansalaisjärjestöjen legitimiteetti on riip-

puvainen myös, miten järjestö onnistuu vakuuttamaan, olemaan vastuuvelvollinen ja läpinäkyvä sen 

asianomistajien mielestä. Kansainväliset kansalaisjärjestöt lupaavat asiakkailleen ja edunsaajille, että ne 

voivat luottaa avustukseen. Järjestöt lupaavat kumppaneille, että ne noudattavat tekemiään sopimuksia 

kumppaneiden kanssa. (Hudson 2001, 337–343; Lister 2003, 178–179.) Ideaalisti vastuuvelvollisuus on 

kumppaneiden määrittelemää, kun Oxfamille se on oikeaa toimintaa. Nähtävissä on, että vastuuvelvolli-

suus on häilyvä konsepti. 

Seuraavaksi tarkastelen, kuinka kumppanit kokevat Oxfamin toiminnan vastuuvelvollise-

na. Kumppanuutta käsittelevässä evaluaatioraportissa tarkastellaan Oxfam GB:n päätöksentekoa. Tut-

kimukseen vastanneista 60 prosenttia katsoo, että Oxfam GB:llä on selkeä päätöksentekorakenne ja 

järjestö tapaa säännöllisesti kumppaneitaan tarkastellakseen edistymistä ja tehdäkseen päätöksiä. Toi-

saalta 20 prosenttia tutkimukseen osallistuneista katsoi, että Oxfam GB on ohjaajan paikalla heidän 

kumppanuussuhteessa, jolloin järjestöillä on vähän päätöksentekovaltaa. Kumppanit kokevat erityisesti, 

että niitä manipuloidaan tai kontrolloidaan, varsinkin silloin kun ne odottavat erilaista dynamiikkaa ja 

suurempia päätäntävaltaoikeuksia. (Start et al. 2007, 51–53.) Kumppaneiden näkemykset ovat siis risti-

riitaisia, vaikka suurin osa kumppaneista on tyytyväisiä suhteeseensa Oxfam GB:n kanssa.   

Käsiteltäessä yksityiskohtaisemmin kumppanuutta on selvemmin nähtävissä, että meka-

nismit eivät takaa ideaalia kumppanuutta. Oxfam GB:n sisäisessä yhteydenpidossa evaluaatioraportin 

mukaan oli puutteita.  Maatoimistojen itsenäisyys on vähentynyt ja valtaa on siirretty alueista vastaaville 

keskuksille, jotka ovat kaukana kumppaneista. Työ kumppaneiden kanssa rakentuu pääasiassa projekti-

vastaavien varaan. Projektivastaava on projekti- ja yhteyshenkilövastaava, joka vastaa muun muassa 

budjeteista, suunnitelmista, saavutusten tarkasteluista ja projektien monitoroinnista ja evaluaatioista. 
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Toisaalta kumppanuuteen vaikuttaa merkittävistä myös henkilökunnan muutokset ja asiat ja kysymyk-

set, joiden parissa Oxfam GB on työskentelemässä. Kumppanit näkivät niissä puutteita. Oxfam GB ei 

edes aina ilmoittanut, jos kumppaneiden kontaktihenkilöt vaihtuivat. (Start et al. 2007, 26–27; 31–32.) 

Tiivistetysti on mahdollista todeta, että kumppanuuden merkittävin suhde eli henkilökohtaiset suhteet 

käytännön tasolla eivät täytä järjestön asettamaa vastuuvelvollisuutta. Järjestön kehityspolitiikka ei koh-

taa käytäntöä. Ongelmat kumppanuudessa ja vaikuttamistyössä näyttäisivät näin ollen olevan samanlai-

set, eli toiminta toteutetaan liian kaukana kohteista. Siten kohteiden omistajuus jää vajaaksi ja järjestö 

kärsii legitimiteettivajeesta.   

Kumppaneiden kritiikistä tyrmistyneenä Oxfam Novib on huolestunut Oxfam Interna-

tionalin legitimiteetistä vastinejohtoisena kampanjointivoimana ja humanitaarisena järjestönä. Oxfam 

Novibin ja Oxfamin vastineiden osallistuminen Oxfam Internationalin kampanjoihin ja satunnaiseen 

suunnitteluun Intiassa ja kansainvälisesti on riittämätöntä. Se vähentää näiden toimintojen luotettavuut-

ta ja vaikutuksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtenä esimerkkinä ylhäältä alaspäin tulevasta toimin-

nasta, joka ei ole toiminut Oxfam Novibin toivomalla tavalla, on kampanjointi ja lobbaaminen kauppaa 

koskevassa Big Noise -kampanjassa. (Libunao et al. 2007, 36–37; 80–81.)  

Kampanjassa vastineiden ja muiden ruohonjuuritason järjestöjen tehtävänä oli kerätä alle-

kirjoituksia ja jatkaa kampanjointia. Tavoitteita ei saavutettu, koska vastineilta puuttui omistajuus asiassa 

ja ne eivät välttämättä olleet yhtä mieltä ajetuista asioista. Ongelmien taustalla on yleisesti nähty olevan 

muun muassa, että kampanjat on tuotu ulkopuolelta ja ne ovat lahjoittajajohtoisia ja -rahoitteisia. Toi-

saalta Oxfam Novib ei ole onnistunut linkittämään vastineiden tekemää työtä ruohonjuuritasolla kam-

panjoissa ja lobbaamisessa. Hyödyntämistä ei ole myöskään tapahtunut Oxfam Internationalin makrota-

son kampanjoihin. Oxfam Novibilla on puutteita nimittäin kommunikaatiossa, konsultaatiossa ja koor-

dinaatiossa sen vastineiden kanssa. (Libunao et al. 2007, 36–37; 80–81; Oxfam Novib 2008, 15–16.) 

Myös Oxfam GB:n kumppanit kokevat, että kansainväliset ja alueelliset kampanjoilla on vähän tekemis-

tä heidän kanssaan. (Start et al. 2007, 24.) 

Oxfam International nosti kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuusjulistuk-

sen toteutumista arvioivassa itsearviointiraportissa, että etenkin vaikuttamistyö on alueita, jossa Oxfam 

International on panostanut vastuuvelvollisuuden toteutumiseksi. Järjestö väittää tarjoavansa kumppa-

neille mahdollisuuden vaikuttaa toiminnan laajempaan suunnitteluun muun muassa strategisten suunni-

telmien kautta. Näin ollen järjestö ei täytä omia vastuuvelvollisuutensa ehtoja eikä ”saa” vastuuvelvolli-

suutta asianomistajiltaan, kuten käy ilmi Oxfam Novibin toimintaa arvioivassa evaluaatioraportissa. 

Raportissa todetaan, että sekä Oxfam International että Oxfam Novib eivät ole onnistuneet ottamaan 

huomioon ruohonjuuritasoa. Täten järjestön vaikuttamistyöllä ei ole omistajuutta ruohonjuuritasolla. 

Lisäksi ongelmana on, vaikka tietoa kehitysyhteistyön käytännöstä on. Tietoa ei osata soveltaa kehitys-

politiikassa. Toisin sanoen vaikka järjestö on konsultoinut kumppaneita, ei se ole suoraa vaikututa jär-

jestön vaikuttamistyöhön. Tällöin voidaan puhua esimerkiksi eturistiriidasta järjestön eri asianomistajien 
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välillä. Ainakin kumppaneiden omistajuus on sivuutettu. Eade väittää (2007, 633), että kansainvälisen 

kansalaisjärjestön onnistunut kampanja vaatii pidempi aikaista sitoutumista ihmisten elämiin ja kuunte-

lemista, mitä ihmisillä on sanottavaa.          

 

4.3.2.3. Kumppanit - vastuuvelvollisuuden taakka? 

Kumppaneiden ylöspäin menevä vastuuvelvollisuus saattaa olla riippuvaista Oxfamin työntekijöiden 

näkemyksistä, kuten seuraavassa käy ilmi. Oxfam GB kumppanuudessa -evaluaatioraportissa eräs järjes-

tön talousvastaava Indonesiasta toteaa:  

”Minun tavoitteeni on luoda ’mini-Oxfam GB’ kumppanista…kuitenkin, minun suurin haasteeni 
on, että en voi sanella (tai pakottaa) niitä tekemään, mitä me (Oxfam GB) haluamme niiden teke-
vän. Voimme ainoastaan tehdä ehdotuksia kaikista niistä asioista, joita haluamme niiden seuraa-
van. Emme voi pakottaa niitä implementoimaan meidän vaatimuksiamme. Joten rakentamalla hy-
vät suhteet niiden kanssa, on tärkein avain tehdä tästä tehtävästä menestys.”38 (Start et al. 2007, 
42–43.) 

Vaikuttaa siis siltä, että Oxfam GB:n henkilökunnan tarkoituksena on tehdä kumppaneista pohjoisen 

kansalaisjärjestön tyyppisiä toimijoita. Päämääränä ei ole vaalia kumppaneiden monimuotoisuutta, vaan 

saada järjestöt toimivaan Oxfam GB:n määrittelemässä kehyksessä ja taata pääsy lahjoittaja-valtiot-

kansalaisjärjestöt-järjestelmän sisälle. Näin ollen kumppaneiden nähdään toimivan ennen kaikkea Ox-

famin välikätenä eikä paikallisten ihmisten äänenä.  

Yhtenä syynä pidetään, että 1990-luvun loppupuolelta lähtien valtiot ovat asettaneet kehi-

tysrahoilleen merkittävämpää tulospohjaisuutta. Syiksi listataan muun muassa valtioiden tavoitteet saa-

vuttaa vuosituhattavoitteet, joiden onnistumiseksi sekä valtiot että kansalaisjärjestöt vaativat todisteita 

avun vaikutuksista. Vaatimukset paremmasta tulospohjaisuudesta ovat kansainväliset kansalaisjärjestöt, 

kuten Oxfam GB, joutuneet hyväksymään, ja järjestöjen on puolestaan täytynyt siirtää kasvaneita vaati-

muksia omille kumppaneilleen. Evaluaatioraportissa todetaan, että lahjoittajien vastuuvelvollisuusvaati-

mukset kumppaneille ovat liian korkeat. (Start et al. 2007, 16.) Toimiminen järjestelmän sisällä täten 

tarkoittaa, että ylöspäin menevä vastuuvelvollisuus ja siihen liittyvä tulosvastuullisuus sekä etelän että 

pohjoisen kansalaisjärjestöille nähdään valtioiden sanelemana politiikkana. Tulosvastuullisuus pakottaa 

kansalaisjärjestöt kaupallistumaan, jotta järjestön tuloksia voidaan arvioida yhteisillä kriteereillä. Tär-

keimmäksi kriteeriksi tulee näin ollen saavuttaminen.        

Jokainen toimija on saanut huomata kasvaneet vaatimukset kustannustehokkuudesta ja 

sen vaikutuksista työhön. Tämä on varsinkin ongelmallista pienille kansalaisjärjestöille kehitysmaissa. 

Järjestöjen mukaan raportointi vie paljon aikaa. Oxfam GB on tiedostanut kasvaneet vaatimukset ja 

haluaa pitää huolen, että vastuunalaisuuden taakkaa ei ole liikaa. Apujärjestelmän kriitikot ovat nimittäin 

                                                 
 
38 ’My goal is to create ”mini-Oxfam GB” in our partner…however, my biggest challenge is that I cannot dictate 
[or force] them to do what we [Oxfam GB] want them to do. We could only propose suggestion about all the 
things that we want them to follow. We cannot force them to implement our requirements. Therefore, building a 
good relationship with them is the most important key to making this task a success.’ 
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varoitelleet, että vaatimukset kumppaneilta ovat liian korkeat ja meidän modernia aikaa kutsutaan ”kor-

kean tulospohjaisuuden” rahoitusympäristöksi. Suurin osa etelän kansalaisjärjestöistä näkee tulospohjoi-

sen hallinnon ainoastaan mahdollisuutena saada rahoitusta lahjoittajilta. (Start et al. 2007, 4; 16; 39; 58.) 

Lähtökohtanahan on, että vastuuvelvollisuus parantaa järjestöjen kustannustehokkuutta, joka on ensisi-

jaisen tavoite. Puhutaan hallinnollisesta vastuuvelvollisuudesta, joka on muotoiltu rahan ympärille. (Ea-

de 2007, 635.) Täten pohjoisen kansalaisjärjestöt painottavat tehokasta hallintoa demokratian kustan-

nuksella. Järjestöjen tavoitteena on ennen kaikkea menestyä ja taata tuleva rahoitus.  

Kumppanit eivät näe kasvaneita vastuuvelvollisuuden vaatimuksia pelkästään huonona 

asiana. Muodollisen, hallinnollisen ja johtamisen, kapasiteetin rakentaminen yhdessä Oxfam GB:n kans-

sa parantaa kumppaneiden taloudellista ja projektihallintoa, ohjelmien analysointia ja strategista suuntaa 

ja HR-strategiaa. Tavoitteena kapasiteetin rakentamisessa on tehdä kumppaneista itsenäisiä toimijoita. 

Myös kumppaneiden vaikuttamistyötä pyritään parantamaan kapasiteetin rakentamisella, vaikka Oxfam 

GB:n toivotaan tukevan kansallisesti tärkeitä, kumppaneiden tunnistamia kampanjointiaiheita. (Start et 

al. 22–24.) Näin ollen lisättäisiin etelän kansalaisjärjestöjen toiminnan muodollisuutta. Tavallaan se on 

nähtävissä pyrkimyksenä tehdä kaikista kumppaneista samanlaisia (tulosvastuullisen) rakenteen omaavia. 

Sekä Lewis (1998, 504–505) että Nyamugasira (1998, 304) näkevät kapasiteetin rakentamisen tapana 

määritellä uudelleen kumppanuutta pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen välillä, sekä mahdollisuutena 

parantaa köyhien äänen kuuluvuutta kehitysteollisuudessa.  

Kriittisesti kapasiteetin rakentamiseen suhtautuva Eade (2007, 630–634) toteaa, että kapa-

siteetin rakentaminen ja myös valtaannuttaminen ovat muotisanoja, joiden tarkoituksena on ylläpitää 

vallitsevaa politiikkaa ja unohtaa paikalliset ihmiset ”ketjun” loppupäässä. Kapasiteetin rakentamisen 

lähtökohtana on, että ulkopuolisen tehtävänä on tukea paikallisten ihmisten kapasiteetin rakentamista. 

Paikallisilla ihmisillä pitää olla mahdollisuus päättää omista arvoistaan ja prioriteeteistä, organisoitua 

vaikuttaakseen ja kannattaakseen arvojaan ja prioriteettejaan yhteisen hyvän puolesta ja muotoillakseen 

moraalista ja fysikaalista maailmaa. Todellisuudessa kapasiteetin rakentaminen vaatii siirtymistä pois 

projekteihin pohjautuvasta kehitysyhteistyöstä ja laajempien paikallisten, kansallisten, alueellisten ja kan-

sainvälisten tasojen ottamista huomioon. Kapasiteetin rakentaminen tarkoittaa käytännössä kehityskan-

salaisjärjestöjen kohdalla, että järjestöt enemmin muuttavat kuin rakentavat paikallista kapasiteettia. 

Myös Oxfam GB enemmin muuttaa kumppaneidensa toimintaa haluamaansa suuntaan eli tulosvastuul-

lisemmaksi kuin antaa paikallisten ihmisten rakentaa heille sopivia hallinnollisia rakenteita. Oxfam voisi 

parantaa tilannetta muun muassa palkkaamalla paikallisia ihmisiä kapasiteetin rakentamiseen, kuin tuoda 

heitä pohjoisesta. Näin lisättäisiin myös demokratiaa.       

Vastuuvelvollisuuden toissijaisena tavoitteena on oppimisprosessi, koska vastuuvelvolli-

suus poikkeuksetta tarkoittaa raportointia. Ongelmia on. Vaikka järjestöt ovat raportoineet toivotulla 

tavalla, palaute jää yleensä olemattomaksi tai sitä ei koskaan anneta. Tällöin oppimiskokemus on vaja-

vaista ja aika, joka käytetään raportointiin, koetaan hyödyttömäksi. Työkaluihin käytetty aika on pois 



100 
 

kehitystyöstä kentällä, mikä parantaisi sekä paikallisten ihmisten oloja että kehittäisi järjestöjen omia 

taitoja. Etukäteen asetetut indikaattorit vaikuttavat asenteellisesti raportointiin ja siihen kuinka indikaat-

torit ovat tavoite ennemmin kuin oppimiskokemus. Kenttätyön realiteetit istuvat huonosti suunnittelu- 

ja raportointiformaattiin. Tutkimuksessa puhutaan tulospohjaisuuden pohjoisen standardeista, jotka 

tulevat kalliiksi kumppaneille. Pohjoinen perspektiivi on yhtä kuin kansainvälinen standardi. Etelän per-

spektiivi on, että nämä ulkoapäin tuodut kustannukset eivät saisi olla kokonaan etelän järjestöjen vas-

tuulla. Vaihtoehtoisina malleina voisi olla suulliset keskustelut, jotka sopivat paremmin myös suullisen 

tradition omaaviin kulttuureihin. (Start et al. 2007, 4; 16; 58.) 

Vastavuoroinen vastuuvelvollisuus ei siis toimi. Kumppanuus ei pelkästään perustu kon-

sultointiin, jossa toiselta osapuolelta vain kysytään. Onnistunut kumppanuus vaatii myös selontekoa 

toiseen suuntaan. (Eade 2007, 636.) Näin ollen tulosvastuullisuuden oppimiskokemus ei Oxfamille käy-

tännössä ole tärkeä, vaan tulosvastuuvelvollisuutta pidetään sekä Oxfamin että kumppaneiden velvolli-

suutena rahoituksen turvaamiseksi. Täten merkitys ei ole itse sisällössä tai palautteessa, vaan oikeissa 

rakenteissa ja toiminnassa eli mekanismeissa. Toisin sanoen raportoinnissa saadut huomiot eivät vaikuta 

etelän kansalaisjärjestöjen toimintaan.        

Ajanpuute ulottuu myös ydintoimintaan, koska lisääntyneet hallinnolliset tehtävät ovat 

vähentäneet kentällä oloa. Kansalaisjärjestöt toivovat kansainvälisten kansalaisjärjestöjen viettävän 

enemmän aikaa kentällä neuvomassa, tutustumassa ja oppimassa.  Raportissa jopa syytetään, että Oxfam 

GB:n henkilökunnalta puuttuu ymmärrys köyhyydestä kentällä. Kumppaneita voi odottaa myös sama 

kohtalo, koska kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vaatimukset ovat lisänneet hallinnollisia tehtäviä. 

Lisäksi pelkona on, että etelän kansalaisjärjestöt menettävät kosketuksen todellisiin ihmisiin ja todellisiin 

tarpeisiin. Kumppaneista saattaa tulla vain kansainvälisten kansalaisjärjestöjen edustajia enemmin kuin 

ihmisten edustajia, joiden hyväksi ne väittävät toimivansa. Tämä olisi luonteeltaan neokolonialistista ja 

vähentäisi mahdollisuutta löytää käyttökelpoisia ratkaisuja paikallisesti ominaisiin ongelmiin. Oxfam 

GB:n täytyy myös varmistaa, ettei se ole viemässä tilaa pienimmiltä kansallisilta kansalaisjärjestöiltä. 

(Start et al. 2007, 3; 17.) Pääseminen lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestö-järjestelmän sisällä siis tarkoittaa, 

että kehityksestä tulee pohjoisen kehitystä, koska etelän kumppaneiden ja köyhien ”ääni” ei kuulu. Syn-

tyy merkittävää demokratiavajetta.   

Etelän kansalaisjärjestöt tuntevat olevansa enemmän tilivelvollisia pohjoiselle kuin paikal-

lisille köyhille. Sekä pohjoisen että etelän kansalaisjärjestöillä on harvoin valitsijakuntaa/kannatuspohjaa, 

joka antaa mandaatin niiden toiminnalle. Jos on, suhde ei ole luonteeltaan konsultoiva. Kansalaisjärjes-

töt voivat jopa luoda abstraktisen valitsijakunnan ja sosialisoitua arvojärjestelmään ja globaalin eliitin 

ajattelumalleihin. Väittäessään toimivansa köyhien edustajina kansalaisjärjestöt tietoisesti tai epätietoises-

ti suojelevat omia intressejään ja rakenteita, joissa ne toimivat. Kysymys ei siis olekaan pohjoisen kansa-

laisjärjestöt vastaan etelän kansalaisjärjestöt vaan köyhät vastaan pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöt. 

Edwards jatkaa, että perinteinen pohjois-etelä, lahjoittaja-vastaanottaja-suhde ei toimi, koska lisäänty-
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vässä määrin kansalaisjärjestöt joutuvat kohtaamaan köyhyyden, epätasa-arvoisuuden ja väkivallan yh-

teiskuntien sisällä ja välillä eikä niinkään kiinteää ja maantieteellisesti selkeää rikkaiden ja köyhien ryh-

mittymää. (Edwards 1999, 26; Nyamugasira 1998, 300.) 

Vastuuvelvollisuuden merkityksen kasvaminen sekä pohjoisen että etelän kansalaisjärjes-

töjen työssä ei ole ehkä niin yllättävää, jos miettii vallitsevia byrokraattisilla järjestelmillä toimivia valtioi-

ta. Valtioiden ollessa merkittävimpiä rahoittajia kehitysteollisuudessa on niillä myös mahdollisuus luoda 

ne rakenteet, johon koko järjestelmän säätelevyys on verhottu. Pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat saaneet 

huomata, että niiden työtä määrittelee enemmän teknokratia kuin politiikka. (Mitlin 2007, 1711.) Tämä 

laittaa etelän kansalaisjärjestöt vaikean tilanteen eteen, koska järjestöjen täytyy täyttää tiettyjä lahjoittajan 

asettamia vastuuvelvollisuuksia. Suurin ongelma näiden vastuuvelvollisuuksien täyttämisessä on aika, 

joka käytetään toimistossa raportoimiseen. Se on aikaa poissa kentältä.  

Etelän kansalaisjärjestöjen pelkoa voidaan pitää todellisena, jos osallistuminen kehitysteol-

lisuuteen tarkoittaa vähemmän aikaa ”todellisen” työn äärestä. Se, kuinka hyvin paikallisten kansalaisjär-

jestöjen huoli otetaan huomioon, on toinen asia.  Paljon riippuu lahjoittajien asenteista ja vaatimuksista 

vastaanottajille. Toisaalta pohjoisen kansalaisjärjestöt kuten Oxfam International ovat järjestelmän van-

keja eli ne ovat vastuuvelvollisia omille lahjoittajilleen. Lahjoittajat ovat yleensä virallisia lahjoittajajärjes-

töjä. Näin ollen pohjoisen kansalaisjärjestöjen, jotka rahoittavat etelän kansalaisjärjestöjen toimintaa, 

täytyy vaatia etelän kansalaisjärjestöiltä samoja vastuuvelvollisuuksia, kuin niiltäkin vaaditaan. Yhtenä 

vaihtoehtona vastuuvelvollisuuden taakan helpottamiseen on selkeimpien ja yksinkertaisten raportoin-

timenetelmien käyttöönotto. Viesti etelän kansalaisjärjestöiltä on, että ne ovat valmiita raportointiin, jos 

siitä on tehty yksinkertaista ja se johtaa palautteeseen. (esim. Start et al. 2007.)  

     

4.4. Lopuksi: Oxfamin kehitysdiskurssi, onko se vaihtoehtoista kehitysparadig-

maa? 
Oxfamin kehitysdiskurssia analysoitaessa on keskeistä pohtia, onko Oxfamin tarjoama kehitys vaihtoeh-

toista kehitystä, koska sitä pidetään kansalaisjärjestöjen perustavanlaatuisena projektina. Kansalaisjärjes-

töjen kehitys oli/on etenkin vaihtoehtoa valtioiden kehityslähtökohdille. (esim. Bebbington et al. 2008; 

Mitlin et al. 2007.) Käsittelen kokoavasti Oxfamin diskursiivisissa käytännöissä rakentamaa kehitysdis-

kurssia ja peilaan sitä vaihtoehtoiseen kehitysparadigmaan.  

Lyhyesti sanoen vaihtoehtoisen kehitysparadigman, joka syntyi 1970-luvulla, lähtökohtana 

oli pienen mittakaavan kehitystä paikallisten ihmisten tarpeista. Se oli kansalaisjärjestöjen vaihtoehto 

virallisten lahjoittajajärjestöjen määrittämälle ja antamalle kehitykselle. Kansalaisjärjestöt rahoittivat toi-

mintaansa pääasiassa yksityisin varoin. Syntyi käsitys kansalaisjärjestöistä hyvän kehityksen ruumiillistu-

mina.  1980- ja 1990-luvuilla tilanne muuttui. Vaihtoehtoisen kehitysparadigman katsottiin joko sulau-

tuneen valtavirran kehitykseen tai valtavirran kehityksen sulautuneen vaihtoehtoiseen kehitykseen. Jos 
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lähtökohtana on jälkimmäinen näkemys, valtavirran kehityksen sulautuminen vaihtoehtoiseen paradig-

maan, tuetaan hyvä kansalaisjärjestö -perspektiiviä. Edellinen näkemys, vaihtoehtoisen kehitysparadig-

man sulautuminen valtavirran kehitykseen tarkoittaa, että kansalaisjärjestöjen tarjoama kehitys on osa 

valtavirtaista kehitystä. Täten järjestön diskursiivisia käytäntöjä, kehitysdiskurssia 2000-luvulla ei ole 

mahdollista nähdä jatkumona vaihtoehtoiselle kehitysparadigmalle. Siirryn tarkastelemaan tekijöitä, mik-

si Oxfamin kehitysdiskurssi on ennen kaikkea valtavirran kehitystä.  

Kehityksen keskiöön viimeisen parin vuosikymmenen aikana on noussut (jälleen) köyhyys 

ja epätasa-arvoisuus. Varsinkin köyhyyden vähentämisen ovat ottaneet toiminnan merkittävimmäksi 

tavoitteeksi muun muassa YK:n yleiskokous ensimmäisen vuosituhattavoitteen kautta, UNDP39 (engl. 

United Nations Development Program), Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Köyhyy-

den vähentämisen -agenda, joka on hallitseva myös 2010-luvulla, pidetään Maailmanpankin sanelemana. 

Kyseistä näkökulmaa tukee muun muassa teoreettinen kirjallisuus. (esim. Easterly 2007.) Virallisten 

lahjoittajajärjestöjen rinnalla myös kansalaisjärjestöt, kuten Oxfam International, puhuvat köyhyydestä 

ja epätasa-arvoisuudesta.   

Oxfam Internationalin kehitysdiskurssi tiivistyy oikeuspohjaiseen lähestymistapaan kehi-

tyksessä. Lähestymistavan tavoitteena on poistaa köyhyys ja epätasa-arvoisuus. Oxfam Internationalin 

köyhyysdiskurssissa köyhyydelle on mahdollista löytää useampi määritelmä, jotka ovat köyhyyden sup-

pea ja laaja määritelmä ja rakenteelliset tekijät. Esimerkiksi käyttämällä suppeaa määritelmää, jolloin 

köyhyysrajana pidetään 1 tai 1,5 Yhdysvaltain dollaria/päivä, Oxfam International osallistuu Maailman-

pankin köyhyysdiskurssiin köyhyyden vähentämisestä. Oxfam ei näin ollen kyseenalaista virallisten lah-

joittajajärjestöjen odotuksia, vaan kansalaisjärjestö on valmis mittaamaan saavutuksiaan. Köyhyyden 

katsotaan pääasiassa täten olevan mahdollista ratkaista taloudellisella kehityksellä, jolloin esimerkiksi 

sosiaalinen kehitys unohtuu. Oxfamin ja muiden kansalaisjärjestöjen (kehitys)diskurssissa vaikuttavat 

läheisemmät suhteet virallisten lahjoittajajärjestöjen kanssa. Vaikka virallinen rahoitus on lisääntynyt 

kansalaisjärjestöille, järjestöjen kehitysvaihtoehdot ovat supistuneet. (Mitlin et al. 2007, 1709.) Oxfamin 

suurimmilla rahoittajilla eli Oxfamin tytärjärjestöjen kotimaiden virallisilla lahjoittajajärjestöillä on näin 

ollen ”saneleva” vaikutus järjestön kehitysagendaan. Tämä oli nähtävissä muun muassa vastuuvelvolli-

suusdiskurssissa.  

Oxfam International toisaalta köyhyys- ja epätasa-arvoisuusdiskursseissa pyrkii vaikutta-

maan kansainvälisiin, rakenteellisiin tekijöihin. Muun muassa Oxfam Internationalin lobbaustoimistojen 

tehtävänä on saada agendalla järjestölle tärkeitä asioita. Oxfamin mukaan kampanja- ja lobbaustoimisto-

jen tarkoituksena on lisätä mahdollisuuksia työskennellä yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja halli-

tusten kanssa. (Oxfam International 2010a, 4.) Vaikuttamistyötä pidetään etenkin pohjoisen kansalais-

järjestöjen merkittävänä mahdollisuutena vaikuttaa muun muassa valtioihin ja kansalainvälisiin järjestöi-

                                                 
 
39 UNDP on YK:n alajärjestö, joka on keskittynyt kehitykseen.  
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hin. Kansalaisjärjestöt katsovat edustavansa köyhiä ja nostavansa kehitysagendalle niille tärkeitä asioita. 

Mitlin ja muut (2007, 1703; 1711) näkevät myös kansalaisjärjestöjen kampanja- ja lobbaustoimistot osa-

na vaihtoehtoisen kehitysparadigman muuttumista valtavirran kehitykseksi. Kansalaisjärjestöjen on vai-

keampi erottaa virallisten lahjoittajajärjestöjen ja oma kehityspolitiikka, koska toimijat työskentelevät 

liian lähekkäin. Suhde kansalaisjärjestöjen ja virallisten lahjoittajajärjestöjen välillä ei tietenkään ole yksi 

suuntainen, vaan kansalaisjärjestöillä on todelliset mahdollisuudet vaikuttaa kampanja- ja lobbaustoi-

minnallaan, muun muassa kansainvälisiin organisaatioiden.  

Ongelmana vaikuttamistyössä on välimatka, joka syntyy pohjoisen kansalaisjärjestöjen lo-

batessa pohjoisessa etelän köyhien puolesta. Mitlin ja muut (2007, 1711) jatkavat, että välimatka helposti 

johtaa pohjoisen, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen irtautumiseen paikallisten kansalaisjärjestöjen ja 

yhteisöjen ajamista tavoitteista. Oxfam Internationalin tapauksessa näin on osittain käynyt. Kumppani-

en ja liittolaisten diskurssin kautta on nähtävissä, että Oxfam International kampanjapäämäärät eivät 

kohtaa paikallisia toiveita tai pyrkimyksiä. Näin ollen ihmiset ja kumppanit eivät koe omistajuutta Ox-

famin kampanjoihin. Ongelmana on eritoten, että järjestön kehityspolitiikka ei kohtaa käytäntöä. Järjes-

tö asettaa köyhät tärkeimmiksi asianomistajikseen, mutta käytännön kehitystyössä mallit eivät toteudu 

suunnitellusti.  

Toinen vaihtoehtoisen kehitysparadigman tunnusmerkki on pienen mittakaavan kehitys 

paikallisiin tarpeisiin, jota on jo sivuutettu. Paikallisina tarpeita tarkastelen varsinkin kumppaneiden, 

etelän kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia Oxfam Internationalin kehitysdiskurssiin tai 

konkreettisemmin kumppaneiden vaikuttamismahdollisuuksia järjestön kehitysohjelmiin ja -

projekteihin. Oxfamin mukaan kumppaneilla on mahdollisuus vaikuttaa järjestön kehityspolitiikkaan ja 

sitä kautta järjestön käytäntöön eli projekteihin ja ohjelmiin. Oxfamin kehitysdiskurssissa ilmeni, että 

kumppaneiden vaikutusmahdollisuuksia rajoittaa merkittävästi Oxfam Internationalin kehitysyhteistyötä 

määrittelevä oikeuspohjainen lähestymistapa. Koko järjestön kattavan oikeuspohjaisen lähestymistavan 

heikkoutena on, että yksittäinen ihminen edustaa vain kohderyhmää eikä yksilöä tai yhteisöä. Myös 

kumppanit ovat saaneet huomata sen.  

Kehitysyhteistyöstä on tullut pitkälti Oxfamin määrittelevien kehysten kautta toteutetta-

vaa eikä paikallisista lähtökohdista tapahtuvaa pienen mittakaavan kehitystä. Siitä kertoo esimerkiksi 

etelän kansalaisjärjestöille asetetut, kasvaneet tulosvastuullisuusvaatimukset. Enemmin voidaan puhua, 

että virallisten lahjoittajajärjestöjen vaatimukset pohjoisen kansalaisjärjestöille ovat pakottaneet pohjoi-

sen kansalaisjärjestöt edelleen siirtämään tulosvastuullisuutta etelän kansalaisjärjestöille. Toisin sanoen 

virallinen rahoitus pakottaa kaikki toimijat ”ketjussa” toimimaan samojen periaatteiden mukaan. Näin 

ollen kansalaisjärjestöjen kehitysagenda että toiminta kehyksessä ovat ”saneltuja”.  

Kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoisen kehitysparadigman kaksi tärkeintä kriteeriä eivät täyty 

eli oma kehitysagenda ja pienen mittakaavan kehitys. Suurin ongelma on, että sekä kehitysdiskurssi että 

rahoitus tulevat virallisilta lahjoittajajärjestöiltä. Kansalaisjärjestöjen täytyisi siten löytää vaihtoehtoisia 



104 
 

rahoitusratkaisuja, jotka antaisivat järjestöille neuvottelumahdollisuuksia ja auttaisivat uudelleen muotoi-

lemaan neoliberaalin kehitysparadigman aiheuttamia paineita. Kansalaisjärjestöjen tie suuren mittakaa-

van vaihtoehtoihin täytyy toteuttaa vaikuttamalla muiden toimijoiden väliintuloihin sekä suoralla osallis-

tumisella että tarjoamalla väliintulon malleja. (Mitlin et al. 2007, 1703; 1712.) Tarkastelen seuraavaksi 

lyhyesti, miten muun muassa Oxfam International voisi uudelleen saavuttaa vaihtoehtoista kehityspara-

digmaa. Kriittisen tutkimuksen mutta myös kriittisen diskurssianalyysin tarkoituksena on tarjota myös 

vaihtoehtoja muutokselle.  

Mitlin ja muut (2007, 1712) ehdottavat, että kansalaisjärjestöjen täytyy kehittää läheisem-

mät suhteet muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saavuttaa uudistuksellisia ja radikaalimpia, jär-

jestelmällisimpiä vaihtoehtoja. Toinen mahdollisuus muutokseen on työskentely yhdessä massaliikkei-

den kanssa, koska poliitikot vastaavat mobilisaation vaikutuksiin ennemmin kuin ammattimaiseen uu-

distusmieliseen osaamiseen.  

Itse asiassa strategisessa suunnitelmassa Oxfam International toteaa olevansa osa muu-

tokseen tähtäävää globaalia liikettä. Muutos tapahtuu monella tapaa vaatien monia erilaisia toimijoita. 

Järjestölle olemalla osa globaalia liikettä muutokseen tarkoittaa, että järjestö työskentelee yksilöiden, 

yhteisöjen, järjestöjen, yritysten, instituutioiden ja hallitusten kanssa. Muutoksella Oxfam tarkoittaa kes-

tävän köyhyyden, epäoikeudenmukaisuuden ja turvattomuuden lopettamista. Ne vaikuttavat miljardien 

ihmisten elämiin. Lisäksi järjestö tukee paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä ja aktiivisten 

kansalaisten sosiaalisia liikkeitä, jotka vaativat oikeutta, erityisesti sukupuolten oikeuksia. Yhteistyön 

tarkoituksena on vaihtaa ideoita ja uskomuksia, politiikkaa ja käytäntöjä, jotta saavutetaan parannusta 

ihmisten elämissä. Järjestö haluaa kasvattaa globaaleja liikkeitä muutokseen. Muutoksen tavoitteena on 

myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden voittaminen. (Oxfam 

International 2007a) 

Oxfam näkee globaalin liikkeen sisältävän kansalaisyhteiskunnan, valtiollisia toimijoita ja 

yrityksiä, vaikka painotus on kansalaisyhteiskunnan toimijoissa. Oxfam Internationalin lähtökohtana 

myös muiden toimijoiden kuin kumppaneiden kanssa on ajaa oikeuspohjaista lähestymistapaa kehityk-

seen. Muutoksen agendana on köyhyys ja epätasa-arvoisuus. Toisin sanoen Oxfam Internationalilla 

tavoitteena ei ole saavuttaa mitään radikaalimpaa muutosta muidenkaan kuin kumppaneiden kanssa. 

Mitlinin ja muiden (2007) mukaan agendan pitäisi olla haastavampaa ja toimijoiden ainoastaan kansa-

laisyhteiskunnan toimijoita.       

Esimerkiksi Mossen (2004, 640) kokemukset uudesta osallistuvasta lähestymistavasta, joka si-

sältää tavoitteen, strategian ja suunnitelman, voisi tarjota kansainvälisille kansalaisjärjestöille mahdolli-

suuden. Projektit nähtäisiin jälleen politiikan muodikkaina instrumentteina. Kansainväliset kansalaisjär-

jestöt ovat menettäneet perustan ja laajemmat aloitekykynsä sektorin laajuiseen lähestymiseen, valtiota-

soiseen kumppanuuteen ja politiikkapohjaiseen budjettiavustukseen, jonka tarkoituksena on vähentää 

globaalia köyhyyttä. Näin ollen esimerkiksi Isossa-Britanniassa viralliset lahjoittajajärjestöt ovat alkaneet 
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uudelleen miettimään kansainvälisten kansalaisjärjestöjen rahoitusta ja kannattamaan kehitysmaiden 

omia projekteja. Myös Oxfam GB joutuisi tällöin kilpailemaan rahoituksesta enemmän.    

Mosse nostaa esille, että myös valtiot ovat tyytymättömiä pohjoisen kansalaisjärjestöjen 

kehityspolitiikkaan ja sen käytäntöön. Se on ironista, koska pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat ottaneet 

sekä kehityspolitiikkansa että sen käytännön lahjoittajajärjestöiltä. Syynä Mossen mukaan on vaihtoeh-

toisen kehitysparadigman muuttuminen valtavirran paradigmaksi. Toisin sanoen kansalaisjärjestöjen 

odotetaan tarjoavan vaihtoehtoista kehitystä valtioiden/virallisten lahjoittajajärjestöjen sanelemissa ra-

kenteissa.    
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5. SOSIAALISET KÄYTÄNNÖT: OXFAMIN RAKENTAMA TOIMIJUUS 
Edellisessä luvussa olen analysoinut Faircloughin tekstiorientoituneen diskurssianalyysin mukaisesti 

tekstejä ja diskursiivisia käytäntöjä. Käsittelen seuraavaksi lähemmin Faircloughin tekstianalyysin vii-

meistä ulottuvuutta, sosiaalisia käytäntöjä eli diskurssijärjestyksiä40. Diskurssijärjestyksillä viittaan kol-

men eri temaattisen kategorian toimijoihin ja Oxfamin niille rakentamiin diskursiivisiin käytäntöihin eli 

rikkaisiin ja köyhiin maihin, köyhiin ja kumppaneihin ja liittolaisiin. Tarkastelen seuraavaksi diskursiivis-

ten käytäntöjen taustalla vaikuttavia diskurssijärjestyksiä ja näin diskurssien sosiaalisia ehtoja ja rakentei-

ta. Diskurssijärjestys eli toimijan toimijuus voi rakentua useista elementeistä eli toimijuuksista. Tutki-

musongelman asettelun mukaisesti olen onnistunut tukemaan näkemystä, että (pohjoisen) kansalaisjär-

jestöt eivät enää tarjoa hyvää kehitystä, kun käsitteellä viitataan vaihtoehtoiseen kehitykseen. Siirryn 

seuraavaksi pohtimaan yksityiskohtaisemmin pro gradu -tutkielmani tutkimuskysymystä: Oxfamin ra-

kentamaa toimijuutta sekä köyhille maille ja köyhille ihmisille että pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöil-

le.  

 

5.1. Köyhät maat ja köyhät ihmiset  
Rikkaille ja köyhille maille rakennetaan erilaista toimijuutta. Puhutaan rikkaiden ja köyhien maiden vas-

takkainasettelusta sellaisilla alueilla kuin talous, ruokakriisi ja ympäristö. Järjestö näkee maailman raken-

tuvan kahteen puoliskoon. Toimijoina ovat rikkaat, pohjoisen maat, joiden velvollisuutena on auttaa ja 

korjata aiheuttamaansa vahinkoa köyhille maille ja maiden köyhille asukkaille. Köyhät maat muodosta-

vat toisen puoliskon. Köyhät maat tarvitsevat sekä rikkaiden maiden apua että kansalaisjärjestöjä puhu-

maan maissa elävien köyhien ihmisten puolesta. Köyhät maat esitetään diskurssin uhreina ja rikkaat 

maat roistoina. Köyhiin maihin liitetään sellaisia mielikuvia kuin riippuvuus rikkaista maista, ymmärryk-

sen puuttuminen kansalaisiaan kohtaan ja kärsiminen rikkaiden maiden vääryyksistä. Rikkaisiin maihin 

taas liitetään lupauksien rikkomista, epäreiluutta ja itsekkyyttä. Oxfam International vaatii rikkaita maita 

olemaan reilumpia ja jakamaan tasaisemmin sekä globaalia hallintaa että kehitysapua. Koska strategiset 

suunnitelmat ja toimintakertomukset ovat osa kansalaisjärjestön kehityspolitiikkaa eli ”myyntipuheita” 

maailmalle, Oxfam International sortuu avoimesti köyhyys verhoon eli maailman polarisoimiseen rik-

kaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään.  

  Oxfam International puhuu lisäksi köyhistä ihmisistä, jotka voivat asua sekä rikkaissa että 

köyhissä maissa, mutta vain köyhissä maissa asuvat köyhät nostetaan teksteissä laajempaan tarkasteluun.  

Köyhissä maissa asuvat voidaan jakaa kahteen ryhmään, köyhiin ja hallitusten edustajiin. Köyhät ihmiset 

määritellään muun muassa haavoittuvaisiksi, yhteisöissä asuviksi, ilman peruspalveluita, kuten koulutus-

ta ja terveydenhuoltoa oleviksi, kuolemanrajamailla eläviksi, alistetuiksi, köyhiksi kuluttajiksi, köyhiksi, 

                                                 
 
40 Ks. luku 4. Teksti ja Diskursiiviset käytännöt: Oxfamin rakentamat diskurssit, jossa käsittelin sosiaalisten käy-
täntöjen analysoinnin lähtökohtia tutkielmassani.   
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ympäristöongelmista, kuten saastumisesta kärsiviksi, epäoikeudenmukaisuudesta kärsiviksi, voimatto-

miksi, ilman perusoikeuksia oleviksi, riittämättömästi materiaalisia tavaroita omistaviksi, turvattomiksi ja 

pieniksi ihmisiksi. Köyhät ovat köyhien maiden ja köyhien yhteisöjen ohella kehitysdiskurssin uhreja.  

Köyhyys johtuu ihmisten toiminnasta tai toimimattomuudesta. Köyhien tilanteen paran-

tamiseksi Oxfam Internationalilla on tarjota useita lääkkeitä. Aiemmin todettiin, että rikkaiden maiden 

hallituksille annetaan merkittävä vastuu tilanteen parantamisessa. Myös sekä globaalilla hallinnalla että 

köyhien maiden hallituksilla on vastuuta. Oxfam International antaa myös oman panoksensa tilanteen 

muuttamiseksi. Järjestö katsoo työskentelevänsä köyhien eduksi, joka tapahtuu järjestön mukaan muut-

tamalla rakenteellisia tekijöitä paikallisilla, alueellisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla. Tavoitteena 

on aito kehitysagenda. Merkittävimpään asemaan nostetaan erityisesti kansainvälinen taso, jossa järjestö 

on pyrkinyt vaikuttamaan muun muassa G8-maiden johtajiin ja YK:n ympäristöneuvotteluihin. Muutos 

vaatii myös globaalien ja kansallisten sääntöjen muuttamista. Kansallisesti ja paikallisesti Oxfamin oh-

jelmien katsotaan vähentävän köyhyyttä. Köyhyyden poistaminen vaatii järjestön mukaan kumppaneita. 

Järjestön ohjelmien kautta nostetaan myös köyhien oma ääni ”kuuluviin”. He kertova 

Oxfam Internationalin toimintakertomuksissa lyhyen elämäntarinan, jonka suunnan Oxfamin kumppani 

on muuttanut surkeasta paremmaksi. (esim. Oxfam International 2007b & 2010a.) Elämänsuunnan 

muuttumista paremmaksi yleensä vahvistetaan valokuvalla hymyilevästä tai nauravasta ihmisestä. Niiden 

ihmisten elämästä ei kerrota mitään, joiden tilannetta Oxfam ja sen kumppanit eivät pystyneet paranta-

maan. Toisaalta se ei ole asia, mitä kansalaisjärjestöt edes mielellään esittelevät ja mainitsevat. Näin ollen 

Oxfamin rakentama toimijuus köyhille ihmisille on auttavaa suhdetta, toisin sanoen Oxfam määrittelee 

toimijuuden rajat köyhille ihmisille ja luo oikealla toiminnalla vastuuvelvollisuutta köyhille eli edunsaajil-

le. Toimijuuden merkittävämpänä rajana on oikeuspohjainen lähestymistapa kehitykseen, joka tekee 

edunsaajista kohderyhmiä eikä yksilöitä tai yhteisöjä.   

 

5.2. Kumppanien monenlaista toimijuutta   
Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toimijuutta on mahdollista tarkastella kahdella laajemmalla kehyk-

sellä, jolloin keskitytään järjestöjen politiikan diskursseihin ja toimintaan eli käytännön kenttään. Mosse 

(2004, 641–642) on nimennyt kehykset instrumentaaliseksi ja kriittiseksi perspektiiviksi, joiden avulla on 

mahdollista arvioida kehityspolitiikkaa. Politiikan instrumentaalisessa näkemyksessä pyritään rationaali-

seen ongelmanratkaisuun. Pyrkimyksenä on suoraan vaikuttaa, miten kehitystä tehdään. Kriittisessä 

näkemyksessä vastaavasti politiikka nähdään rationaalisena diskurssina, jonka tarkoituksena on peittää 

byrokraattisen vallan tai dominoinnin piilotetut tarkoitukset. Kehityksen todellisia poliittisia tarkoituksia 

peitetään rationaalisen suunnittelun taakse. Oxfamin toimijuus on lähempänä kriittistä näkemystä.         

Tarkasteltaessa kumppanuutta sekä teoreettisen viitekehyksen että analyysin pohjalta on 

havaittavissa, että kumppanuudesta on tullut kansalaisjärjestöjen suhteita määrittelevä käsite pohjois-

etelä-akselilla. Kumppanuus tarkoittaa eri asioita pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöille. Näin ollen 
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kumppanuus rakentuu monimutkaisen toimijuuden varaan, joka muodostuu useammasta elementistä. 

Oxfam International on kumppani, lahjoittaja ja kilpailija samoillekin asianomistajille sekä kilpailuttaja 

mahdollisten kumppanien välillä. Teksteissä Oxfam määrittelee itsensä sekä kansainväliseksi kansalais-

järjestöksi, kumppaniksi ja lahjoittajaksi. Etelän kansalaisjärjestön toimijuus rakentuu pääasiassa pohjoi-

sen kansalaisjärjestöjen kautta, koska analysoitavat tekstit olivat Oxfam Internationalin tuottamia. Ox-

fam International ei ole ainoa toimija, jolle rakentuu monitasoista toimijuutta. Myös järjestön kumppa-

neille on mahdollista rakentaa kolmenlaista toimijuutta, jotka ovat kumppani, kilpailija ja avun vastaan-

ottaja suhteessa Oxfam Internationaliin.  

Käsiteltäessä kumppanuutta Oxfam International ja Oxfam GB haluavat valtaannuttaa ja 

tukea kumppaneita, työskennellä yhdessä ja jakaa arvoja, riskejä, tunnustusta ja kustannuksia kumppa-

neiden kanssa. Vaikka Oxfam nähdään pikemmin kumppanina, osa kumppaneista katsoo, että Oxfamil-

la on toisaalta sanavalta ja päätöksenteon hallinta suhteessa. Lahjoittajan rooli velvoittaa Oxfamia vaa-

timaan kumppaneiltaan vastuuvelvollisuutta, erityisesti tulosvastuullisuutta. Tämä ilmenee myös kump-

panien ja liittolaisten diskurssissa. Kumppanuutta täten määrittelee ja rajoittaa vastuuvelvollisuus. Lisäk-

si järjestön lahjoittajan toimijuus aiheuttaa kitkaa kansallisten kansalaisjärjestöjen välille, koska Oxfam 

International laittaa kansalaisyhteiskunnan toimijat kilpailemaan tarjoamastaan rahoituksestaan. Oxfa-

min ja kumppaneiden kolmas toimijuus on syntynyt, kun kansalliset kansalaisjärjestöt ovat alkaneet 

saamaan rahoitusta suoraan lahjoittajajärjestöiltä. Oxfam International joutuu kilpailemaan kump-

paneidensa kanssa samasta tilasta ja rahoituksesta. Muuttunut tilanne on vahvistanut etelän kansalaisjär-

jestöjen toimijuutta ja johtanut pohjoisen kansalaisjärjestöjä pohtimaan uudelleen niiden omaa toimi-

juutta. Pohjoisen kansalaisjärjestöt, kuten Oxfam GB, eivät ole vielä sopeutuneet muuttuneeseen tilan-

teeseen. Kumppanit toivoisivat, että Oxfam International ei kilpailisi niiden kanssa. Ulkomaan avun 

absoluuttisen määrän pienennyttyä ja toisaalta kasvanut määrä kansalaisjärjestöjä, jotka kilpailevat pie-

nentyneestä rahoituksesta, tekee kumppaneiden toiveista vaikean toteuttaa.  

Oxfam International ja etelän kansalaisjärjestöt tasapainottelevat siis kolmen eri toimijuu-

den, lahjoittajan/avun vastaanottajan, kumppanin ja kilpailijan, välillä. Kumppani viittaisi tasa-arvoiseen 

suhteeseen ja lahjoittaja/avun vastaanottaja hierarkkiseen. Analysoitaessa lähemmin tasapainottelua eri 

toimijuuksien välillä on mahdollista nähdä kumppanuudessa hierarkkisuutta, koska sekä Oxfam Interna-

tionalin että kumppaneiden eri toimijuuksiin liittyy myös vastuuvelvollisuus eri asianomistajille. Toisin 

sanoen eri toimijuuksiin liittyy erilaista vastuuvelvollisuutta eri asianomistajille. Oxfam nosti esille tär-

keimmiksi asianomistajikseen köyhät, kumppanit ja rahoittajat/lahjoittajat ja kumppaneiden asianomis-

tajiksi nostettiin köyhät ja lahjoittajat eli kansalaisjärjestöt. Oxfam katsoo olevansa yhdessä kumppanei-

den kanssa ennen kaikkea vastuuvelvollinen köyhille. Vastuuvelvollisuus eri asianomistajille on ennem-

min kasvanut kuin supistunut. Kansalaisjärjestöt näkevät vastuuvelvollisuuden järjestöjen oikeanlaisena 

toimintana, kun ideaalina on asianomistajien ”antama” vastuuvelvollisuus. Seuraavaksi tarkastelen lyhy-
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esti analyysissä nousseita sosiaalisia käytäntöjä vastuuvelvollisuudesta. Näkökulmana on erityisesti vas-

tuuvelvollisuus köyhille.      

Oxfam Internationalin vaatimukset sen kumppaneille laittaa kumppanit ongelmallisen ti-

lanteen eteen, koska kumppaneiden täytyy täyttää lahjoittajan asettamaa vastuuvelvollisuutta, jotta ne 

saisivat rahoitusta. Ongelmana vastuuvelvollisuuden täyttämisessä on aika, joka käytetään toimistossa 

raportoimiseen. Se on aikaa poissa kentältä. Kumppanit ovat huolestuneita, että niille käy samoin kuin 

pohjoisen kansalaisjärjestöille, eli suurin osa niiden ajasta menee toimistoissa työskentelyyn. Tällöin 

tietotaito kentältä vähenee ja kosketus paikallisiin ihmisiin häviää. Herää kysymys, kenen puolesta etelän 

kansalaisjärjestöt työskentelevät, paikallisten ihmisten vai pohjoisten kumppaneiden. Etelän kumppanit 

pelkäävät, että niistä saattaa tulla vain kansainvälisten kansalaisjärjestöjen edustajia enemmin kuin ihmis-

ten edustajia, joiden hyväksi ne väittävät toimivansa. Esimerkiksi Oxfam Internationalin vastuuhenkilöt 

eli työntekijät eivät tiedä etelän kansalaisjärjestöjen mukaan tarpeeksi kentällä tapahtuvasta työstä. Onko 

tämä myös tulevaisuus, joka odottaa myös etelän kansalaisjärjestöjä?  

Se, kuinka hyvin paikallisten kansalaisjärjestöjen huoli otetaan, on toinen asia. Paljon riip-

puu lahjoittajien asenteista ja vaatimuksista vastaanottajille. Toisaalta pohjoisen kansalaisjärjestöt, kuten 

Oxfam International, ovat järjestelmän vankeja eli ne ovat vastuuvelvollisia omille lahjoittajilleen, jotka 

yleensä ovat virallisia apujärjestöjä. Pohjoisen kansalaisjärjestöjen, jotka rahoittavat etelän kansalaisjär-

jestöjen toimintaa, täytyy vaatia kumppaneilta samoja vastuuvelvollisuuksia, kuin niiltä vaaditaan. Mos-

sen (2004) näkemyksen mukaan puhutaan byrokraattisesta vallasta, eli vastuuvelvollisuudella ja ennen 

kaikkea tulosvastuullisuudella peitetään järjestelmän hierarkkisuutta.  

Vastuuvelvollisuus siis voi tulevaisuudessa muuttaa ratkaisevasti etelän kansalaisjärjestöjen 

toimijuutta. Toisaalta se on jo muuttanut. Etelän kansalaisjärjestöt eivät ole enää homogeeninen ryhmä, 

kuten ennen on ajateltu olevan. Etelän kansalaisjärjestöt ovat jakaantumassa pieniin ja suuriin kansalais-

järjestöihin. Esimerkiksi Oxfam Novibin rakentama toimijuus Intiassa oleville kansalaisjärjestöille ra-

kentuu dikotomisesti. Maassa toimivat suuret ja vakavaraiset kansalaisjärjestöt täyttävät Oxfam Novibin 

asettamat ehdot kumppanuudelle, kun pienet kansalaisjärjestöt eivät täytä. Oxfam Novib tukee Intiassa 

pohjoisen kansalaisjärjestöjen tyyppisiä etelän kansalaisjärjestöjä, joilla on vastaava rakenne kuin pohjoi-

sen kansalaisjärjestöillä. Oxfam GB:ssäkin tuetaan paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotka täyttävät järjestön 

asettamat ehdot. Oxfam GB:ssä on päämääränä tehdä kumppaneista ”mini-Oxfameja”, kuten eräs talo-

usvastaava asian ilmaisi. Pienten kansalaisjärjestöjen on ollut vaikeuksia saada rahoitusta virallisilta lah-

joittajajärjestöiltä ja pohjoisen kansalaisjärjestöiltä, koska järjestöt eivät ole pystyneet täyttämään vastuu-

velvollisuusvaatimuksia eli byrokraattista valtaa.  

Toisaalta pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat joutuneet uudelleen miettimään ”perinteistä” 

toimijuuttaan kehityskansalaisjärjestöinä. Järjestöt ovat muuttaneet toimintansa painopistettä vaikutta-

mistyöhön, jolloin myös alaspäin menevä vastuuvelvollisuus on muokkaantunut. Tämä näkyy muun 

muassa Oxfam Internationalin laajentuneessa lobbaus- ja kampanjatoiminnassa, johon kuuluu muun 
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muassa uusien toimipisteiden perustaminen. Kumppaneiden ja köyhien omistajuus ei ole onnistunut 

vaikuttamistyössä. Esimerkiksi Intiassa Oxfam Novibin kumppanit eivät ole tunteneet omakseen Ox-

fam Internationalin tekemää kampanjointia. Samaisesta ongelmasta kärsii myös Oxfam GB:n työ koko 

laajuudessa. Ongelmana on ennen kaikkea välimatka, koska pohjoisen kansalaisjärjestöt pyrkivät pohjoi-

sessa vaikuttamaan etelän köyhien puolesta.   

Onko mahdollista sanoa, että kumppanuus perustuu tasa-arvoisuudelle, jos standardit eli 

byrokraattinen valta toiminalle tulee pohjoisesta. Tasa-arvoinen suhde on yksi kumppanuuden avain-

määritelmistä. Ennemmin voisimme puhua pohjoisen kansalaisjärjestöjen tavoitteesta tehdä etelän kan-

salaisjärjestöistä itsensä kaltaisia toimijoita. Pohjoisten kansalaisjärjestöt eivät siis ylläpidäkään pohjois-

etelä-jakoa. Niiden pyrkimyksenä on, että kaikki kansalaisjärjestöt ovat pohjoisen kaltaisia kansalaisjär-

jestöjä, tai vähintään järjestön kumppanit olisivat pohjoisen kansalaisjärjestöjen tyyppisiä toimijoita. 

Tällöin siis pohjoisen standardeista, kuten tulosvastuullisuudesta, tulisi yhtä kuin kansainväliset standar-

dit.  

Vastuuvelvollisuus ja omistajuus köyhille ja erityisesti kumppaneille ei näin ollen toteudu 

Oxfamin kehityspolitiikassa lupaamalla tavalla ja kumppaneiden toivomalla tavalla. Merkittävämpänä 

syynä on, että viralliset lahjoittajajärjestöt rahoittaessaan kansalaisjärjestöjen toimintaa asettavat tietyn-

laista vastuuvelvollisuutta kansalaisjärjestöille. Kansalaisjärjestöt vastaavasti joutuvat siirtämään tätä 

vastuuvelvollisuutta kumppaneilleen, jolloin toimijuus on enemmän lahjoittajan toimijuutta kuin kump-

panien tai Oxfam Internationalin toimijuutta.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET: Kansalaisjärjestöt toimijoina kehitysteollisuudessa 
Haluan pitää mielessä Riddellin (2008, 307–308) varoituksen olla tekemästä yleistyksiä kansalaisjärjestö-

jen toiminnasta ilman kovia todisteita tai ilman luotettavaa vakuutusta, että todisteet, jotka on mahdol-

lista löytää, ovat laajalti edustettavia. Toisaalta kansalaisjärjestöjen tutkimisessa on ollut ongelmana, että 

tutkijat ovat olleet liian lähellä kehitysapujärjestelmää ja kansalaisjärjestöjä. Tapauspohjaisesta, normatii-

visesta tutkimuksesta puuttuu teoria ja historiantaju. (Harsh et al. 2010, 257.) Näin ollen tarkasteltaessa 

kansalaisjärjestöjä toimijoina kehitysteollisuudessa täytyy käsittelyn rakentua teoreettiselle pohjalle il-

man, että tutkija sortuu analyysin kautta liian laajoihin yleistyksiin.  

 Täten kriittinen tutkimus, jonka lähtökohtana on yhdistää teoria ja käytäntö, tarjosi tutki-

mukselle erinomaiset menetelmälliset lähtökohdat. Fairclough (2003) jatkaa, että tekstiorientoitunut 

diskurssianalyysi eli kriittinen diskurssianalyysi auttaa yhdistämään kielellisen ja tekstin analyysin ja sosi-

aalisen teorian. Näin ollen olen pyrkinyt myös analyysin mittaan pohjaamaan teoreettiseen viitekehyk-

seen ja kriittisen tutkimuksen mukaan esittämään vaihtoehtoja. Mahdollisesti olen sortunut paikoin yli-

lyönteihin, mutta tavoitteenani on ollut tehdä teoriapitoisempaa ja käsitteellistä tutkimusta kansalaisjär-

jestöistä.  

Kuten johdannossa todettiin, kehityksestä puhuttaessa täytyy olla tarkkana, mitä ja miten 

käsitteitä käyttää. Käsitteet eivät ole syntyneet tyhjiössä, vaan niillä on poliittisia vaikutuksia ja ne raken-

tavat valtasuhteita eri toimijoiden välillä. Ei ole olemassa kollektiivista sopimusta kehityksestä myyttinä. 

Lisäksi ongelmana on kaunisteleva kielenkäyttö. Toisin sanoen puhutaan kumppanuudesta, vaikka suh-

de toimijoiden välillä olisikin avun-antaja-vastaanottaja-suhde. Kansalaisjärjestöjen toimijuuden tutkimi-

nen on täynnä sudenkuoppia, joita täytyy välttää, kun tavoitteena on tehdä kriittistä tutkimusta ja välttää 

hyvä kansalaisjärjestö -perspektiiviä annettuna.  

Kansalaisjärjestöistä on tullut merkittäviä transnationaalisia toimijoita 1980-lähtien, jolloin 

kansalaisjärjestöjen toimijuus sekä transnationaalisissa suhteissa että kehitysteollisuudessa tunnustettiin. 

Kansalaisjärjestöjen toimijuutta kehitysteollisuudessa tarkasteltaessa täytyy ymmärtää laajempi konteksti. 

Toimijat eivät toimi tyhjiössä, vaan vuorovaikutussuhteissa erityisesti valtioiden ja markkinoiden kanssa 

sekä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kehitysteollisuudessa erityisesti valtioiden ja 

kansalaisjärjestöjen suhteet ja kansalaisjärjestöjen väliset suhteet pohjois-etelä-akselilla ovat olleet keski-

össä. Tutkielmassa on painotettu jälkimmäistä, pohjois-etelä-akselia unohtamatta valtioiden/virallisten 

lahjoittajajärjestöjen roolia kehitysteollisuudessa.  

Käsiteltäessä kansalaisjärjestöjen roolia kehityksessä ilmenee väistämättä kysymys vaihto-

ehtoisesta kehitysparadigmasta, jota pidetään kansalaisjärjestöjen keskeisimpänä määritteenä ja erotuk-

sena etenkin virallisten lahjoittajajärjestön kehityspolitiikasta. Kansalaisjärjestöt ovat saaneet huomata, 

että niiden lähentynyt yhteistyö lahjoittajajärjestöjen kanssa on merkinnyt myös kansalaisjärjestöjen ke-

hityspolitiikan muotoutumista virallisten lahjoittajajärjestöjen määrittelemiin kehyksiin. Analyysi ilmensi 

Oxfam Internationalin kehitysdiskurssissa, joka rakentuu muun muassa köyhyys- ja epätasa-
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arvoisuusdiskursseista, oli nähtävissä Maailmanpankin lanseeraamaa köyhyyden vähentämisen agendaa. 

Kehitys on tällöin ylhäältä alaspäin määriteltyä ja kehitysapurahoituksen vaatimuksena on saavuttaa mi-

tattavia tuloksia. Se ei koske vain köyhyysdiskurssin taloudellisia mittareita mutta muun muassa epätasa-

arvoisuusdiskurssin lukutaitoisuutta.     

Oxfam Internationalin köyhyys- ja epätasa-arvoisuusdiskurssit pohjaavat järjestön koko 

toiminnan kattavaan oikeuspohjaiseen lähestymistapaan kehityksessä. Oxfamille se tarkoittaa oikeutta 

toimeentuloon, peruspalveluihin, kuuluksituloon, tasa-arvoiseen kohteluun ja turvaa kärsimyksiltä. On-

gelmana eivät ole oikeudet itsessään, vaan niiden vaikutukset järjestön kehitysyhteistyöhön. Köyhyys- ja 

epätasa-arvoisuusdiskurssin edunsaajat eli köyhät ihmiset nähdään vain kohderyhminä, ei yksilöinä. 

Myös köyhien ”ääni” jää taustalle. Näin ollen ”hyvä” kansalaisjärjestö -perspektiivin, vaihtoehtoisen 

kehitysparadigman kaksi tärkeintä lähtökohtaa eli kansalaisjärjestöjen oma kehityspolitiikka ja pienen 

mittakaavan kehitys paikallisista näkökulmista eivät toteudu.  

Pohjoisen kansalaisjärjestöt tarvitsevat yhteistyötahoja järjestöjen kehityspolitiikan toteut-

tamiseen. Oxfam Internationalin yhteistyötahoina on pääasiassa kumppanit eli etelän kansalaisjärjestöt. 

Kumppanuus on vallitsevaa kielenkäyttöä kansalaisjärjestöjen välisessä toimijuudessa pohjois-etelä-

akselilla. Tarkoituksena on luoda mielikuvaa tasavertaisesta suhteesta pohjoisen ja etelän kansalaisjärjes-

töjen välillä. Kyseessä on ennen kaikkea ideaali, koska etelän kansalaisjärjestöt ovat riippuvaisia muun 

muassa pohjoisen kansalaisjärjestöjen rahoituksesta. Oxfam Internationalin kumppanien ja liittolaisten 

diskurssi ilmensi pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen toimijuuksien epätasa-arvoista, riippuvuussuh-

detta.  

Täten lähtökohdaksi analyysissa nousi kumppanuus pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestö-

jen toimijuuden määrittelyssä. Toimijuus sekä pohjoisen että etelän kansalaisjärjestöille rakentuu use-

ammasta elementistä, jotka ovat avun antaja/vastaanottaja, kilpailija ja kumppani. Analyysissä ilmeni, 

että näiden eri toimijuuksien yhteensovittaminen ei ole ongelmatonta. Kritiikkiä sai erityisesti pohjoisen 

kansalaisjärjestöjen toimijuus, jossa dominoivana on ollut avun antajan elementti. Avun antajan do-

minoiva toimijuus näkyi etenkin vastuuvelvollisuusdiskurssissa. Nähtävissä oli kaunistelevaa kielenkäyt-

töä, koska kumppanuuden, uuden kielenkäytön taakse kätketään pohjoisen kansalaisjärjestöjen ja etelän 

kansalaisjärjestöjen hierarkkinen suhde, jota avun antaja ja vastaanottaja suhde edustaa. Sekä Koponen 

ja Seppänen (2007) että Pearce (2004) huomauttivat kehityksen monimutkaisesta kielenkäytöstä, joka 

pinnalta voi näyttää toista kuin pinnan alta. 

Pohjoisen ja etelän toimijuuksien elementtien määritteleminen ei riitä yksinään vastaa-

maan, millaista toimijuutta Oxfam International rakentaa pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöille. Tärke-

ää on tarkastella vastuuvelvollisuutta, koska siitä on tullut pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen toimi-

juutta määrittelevä ja myös rajoittava. Vastuuvelvollisuus pohjoisen kansalaisjärjestöille tarkoittaa oikeaa 

toimintaa ja näin objektiivisesti ”ansaittua”. Esimerkiksi Oxfam GB on luonut organisaationalisia me-

kanismeja.   
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Pohjoisen kansalaisjärjestöt katsovat olevansa vastuuvelvollisia useille toimijoille, mutta 

Oxfam International nostaa tärkeimmiksi edunsaajat eli köyhät. Lisäksi vastuuvelvollisuutta muun mu-

assa vakuutetaan lahjoittajille/tukijoille ja kumppaneille. Kumppaneiden vastuuvelvollisuus tarkoittaa, 

että niiden on pakko toimia lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestö-järjestelmän sisällä. Näin kumppanit tur-

vaavat rahoituksensa. Samalla se tarkoittaa, että etelän kansalaisjärjestöjen täytyy täyttää vastuuvelvolli-

suuden mekanismeja, ennen kaikkea tulosvastuullisuutta, pohjoisen kansalaisjärjestöille. 

Kasvaneisiin vastuuvelvollisuus vaatimuksiin kaikki etelän kansalaisjärjestöt eivät ole pys-

tyneet (tai ole halunneet) vastata. Näin ollen analyysissä oli nähtävissä etelän kansalaisjärjestöjen jakaan-

tumista kahdenlaisiin kansalaisjärjestöihin: suurin ja pieniin, etelän kansalaisjärjestöihin. Se on seurausta 

sekä pohjoisen kansalaisjärjestöt jakamasta epäsuorasta avusta että etelän kansalaisjärjestöt saamasta 

suorasta avusta lahjoittajajärjestöiltä. Suuret kansalaisjärjestöt saavat lähes kaiken pohjoisen antamasta 

avusta, koska ne pystyvät täyttämään vastuuvelvollisuuden vaatimukset. Toisaalta se on myös tarkoitta-

nut, että rakenteellisia muutoksia järjestöjen toiminnassa. Suurten, etelän kansalaisjärjestöjen toiminta 

on ammattimaistunut ja jopa kaupallistunut. Käytännössä se tarkoittaa, että etelän, suuret kansalaisjär-

jestöt katsovat olevansa vastuuvelvollisempia pohjoisen kansalaisjärjestöille kuin köyhille.  

Näin päädymme tutkimuskysymyksen jatkovastaukseen.  Pohjoisen kansalaisjärjestöjen 

avun antajan toimijuus rakentaa/muokkaa suurista, etelän kansalaisjärjestöistä pohjoisen kaltaisia toimi-

joita. Täten ulkopuolelle suljetaan etelän kansalaisjärjestöjen monimuotoisuutta ja itsenäisyyttä. Etelän 

kansalaisjärjestöistä tulee kaupallisia toimijoita, jotka toteuttavat vallitsevaa kehitysparadigmaa. Ei saa 

unohtaa, että se koskee vain suuria, etelän kansalaisjärjestöjä. Pienet, etelän kansalaisjärjestöt on lähinnä 

jätetty lahjoittaja-valtiot-kansalaisjärjestelmä-järjestelmän ulkopuolelle. Näin ollen Oxfam International 

tukee etelän kansalaisjärjestöjen polarisoitumista ja edistää pohjoisen kehitysteollisuuden standardien 

kansainvälistymistä.    

Yhdistämällä sekä kehityspolitiikan että käytännön tarkastelun oli mahdollista paljastaa 

kehityspolitiikan kaunistelevaa kielenkäyttöä. Kaunisteleva kielenkäyttö näkyi käytännössä muun muassa 

Oxfamin ja kumppaneiden eriävinä näkemyksinä. Näin ollen kehitysteollisuudessa Oxfam diskursiivisis-

sa käytännöissään sanoo toista ja tekee toista. Se aiheuttaa ja tulee aiheuttamaan epäsopua kumppanuu-

dessa ja heikentää köyhien ”ääntä”. Faircloughin mukaan (2003) poliittinen käytäntö eli kansalaisjärjes-

töjen kehityspolitiikan globaali taso on ylempi kategoria. Kansalaisjärjestöjen kehityspolitiikka on panos 

valtataistelussa sekä kehitysteollisuudessa että kumppanuusdiskurssissa. Kansalaisjärjestöjen käytäntö, 

vaikka käytäntö kamppailee vallasta politiikan kanssa, on aina alempi kategoria.  

Tutkimuksesta nousee näin ollen kaksi mahdollista jatkotutkimuskysymystä. Ensinnäkin 

herää kysymys, miten kehitysyhteistyötä pitäisi toteuttaa, että kumppanit ja köyhät ihmiset tuntisivat 

kehitysdiskurssin omakseen. Oxfamin kehityspolitiikan diskurssit, etenkin vastuuvelvollisuusdiskurssi, 

pyrkivät vakuuttamaan, että asianomistajien kanssa on rakennettu järjestön laajempi kehitysdiskurssi. 

Kehitysyhteistyössä ruohonjuuritasolla eli käytännössä ilmeni sekä Oxfamin henkilökunnan ymmärtä-



114 
 

mättömyys paikallisista olosuhteista ja kulttuurista että Oxfamin halu sanella kehitysdiskurssia. Onko 

hyvä kehitys, vaihtoehtoinen kehitys ratkaisu, koska vaihtoehtoista kehitystä pidetään kansalaisjärjestö-

jen mahdollisuutena korjata epäonnistumisiaan kehitysteollisuudessa? Entäpä olisiko vaihtoehtona pai-

kallisista lähtökohdista muodostettu kapasiteetin rakentaminen? 

Toinen kysymys koskee laajemmin kehitysteollisuutta ja pohjoisen kansalaisjärjestöjen tu-

levaisuutta toimijoina kehitysteollisuudessa, jos viralliset, pohjoisen lahjoittajajärjestöt päättävät todelle 

alkaa pääasiassa rahoittaa etelän kansalaisjärjestöjä? Mielenkiintoista olisi tutkia, onko se jo nähtävissä 

pohjoisen kansalaisjärjestöjen rahoituksessa ja ovatko esimerkiksi Oxfam GB:n organisaationaaliset 

mekanismit pyrkimys vastata vuorostaan virallisten lahjoittajajärjestöjen kritiikkiin ja epäonnistumiselle 

kehitysteollisuudessa. Uhkaako kritiikki myös kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyötäkin?    

Tahdon päättää pro gradu -tutkielmani Uvinin (2007, 604) toteamukseen: järjestöt, jotka 

pyrkivät oikeuspohjaiseen tulokseen kehitysapua hyödyntämällä, on yksinkertainen paikka, mistä he 

voivat aloittaa, itsestään. Varmistamalla, että järjestöjen sisäinen henkilöstöhallinto- ja päätöksenteko-

prosessit ovat syrjimättömiä, poissulkemattomia, läpinäkyviä ja vastuuvelvollisia. Selvää on, että ihmis-

oikeudellinen lähestymistapa kehitykseen vihjaa absoluuttiseen osallistumisvaatimukseen, jonka pidätys, 

kumoaminen tai rajoittaminen on sallittua ainoastaan äärimmäisessä tilanteessa. Käytännössä tämä tar-

koittaa, että kansalaisjärjestöjen täytyy taata kaiken relevantin tiedon saatavuus niille, joita se koskee ja 

tarvittaessa paikallisilla kielillä. Järjestöjen pitää tehdä kaikki tarpeellinen, jotta aliedustetut ryhmät tuo-

daan mukaan prosessiin. Järjestöjen eli pohjoisen kansalaisjärjestöjen pitää vastata kaikista järjestelmän 

osallistumiskustannuksista, sekä omista että mahdollisten osallistujien. Osallistumisen lisäksi tärkeää on 

lahjoittajien läpinäkyvyys ja varmistaminen, että tavoitteet, arviot, resurssit ja rajoitukset ovat tunnettuja, 

erityisesti niiden kohdalla, joita ne koskevat. 
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