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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohteena on sveitsiläinen kansalaismielipide Euroopan yhdentymisen suhteen, mikä on hyvin
merkityksellinen Sveitsissä johtuen sen poliittisen järjestelmän yhdestä keskeisestä instituutiosta: suorasta demokratiasta. Mikäli Sveitsin
liittohallitus haluaa liittyä kollektiivisen turvallisuuden organisaatioon tai ylikansalliseen yhteisöön, kansanäänestys jäseneksi liittymisestä on
pakko pitää. Tälläisten kansainvälisten sopimusten hyväksyntä edellyttää kaksinkertaista enemmistöä: sekä kansalaisten että kanttoonien.
Ennen 1990-lukua Sveitsin ulkopolitiikkaa luonnehtivat tietoinen poliittinen pidättäväisyys ja itseensä käpertyminen. Näin ollen ulkopolitiikkaan
liittyvät kansanäänestykset olivat lähes olemattomia. Siitä lähtien kun Sveitsin liittohallituksen strategiseksi päämääräksi tuli liittyminen
täysjäsenenä Euroopan unioniin, niin Euroopan yhdentymiseen kohdistuvasta kansalaismielipiteestä tuli tärkeämpi kuin koskaan ennen.
Tutkimuksen päätavoitteena on löytää tämän työn viitekehyksen puitteissa ne päätekijät, jotka määräävät Sveitsin kansalaisten mielipidettä
maansa potentiaalisen EU-jäsenyyden suhteen. Aikaisemman tutkimuksen tulokset ovat olleet jokseenkin ristiriitaisia: tiettyjen tutkijoiden
mukaan markkinoiden vapautumisen vaikutukset kansalaisten henkilökohtaiseen taloudelliseen hyvinvointiin määräävät äänestäjien
äänestyskäyttäytymisen, kun taas toiset tutkijat väittävät sosiokulttuuristen tekijöiden (kuten identiteetin) olevan hallitsevia Sveitsin kansalaisten
äänestyspäätöksessä.
Tämä tutkimus on yhdistelmä kuvailevaa ja selittävää tutkimusta. Päämenetelmänä on käytetty regressioanalyysiä, jonka avulla on ratkaistu
tutkimuksen päätavoite eli löydetty kansalaismielipiteeseen vaikuttavat päätekijät. Ristiintaulukointia on käytetty kuvaileviin tarkoituksiin.
Empiirisen aineiston avulla – Sveitsin Eurobarometri 1999 – saavutetut tulokset puoltavat jokaista kolmea hypoteesiä silloin kun niitä testattiin
erikseen. Kun kaikkia potentiaalisesti määrääviä tekijöitä tutkittiin samanaikaisesti yhdessä ainoassa mallissa, vain kolme tekijää osoittautui enää
selvästi muita tärkeämmäksi: federalismi osana Sveitsin kansallista identiteettiä ja samastuminen kahteen neljästä hallituspuolueesta
(Sosiaalidemokraattinen puolue ja Sveitsin kansanpuolue). Näin ollen tämän viitekehyksen puitteissa sosiokulttuuriset tekijät osoittautuivat
hallitsevimmiksi kuin taloudelliset tekijät Sveitsin kansalaisten EU-jäsenyyden kannatuksessa.
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