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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, onko EU-jäsenyydellä vaikutusta siihen, miten EU-maat äänestävät YK:n yleiskokouksessa. EU-maat ovat tehneet
merkittävän panostuksen politiikkansa koordinoimiseksi yleiskokouksessa ja luoneet järjestelmän, jonka puitteissa järjestetään vuosittain satoja
koordinaatiokokouksia. On tärkeää selvittää, onko näistä panostuksista sellaista konkreettista hyötyä, joka näkyisi prosessin lopputuloksissa eli
yleiskokouksessa annetuissa äänissä. Aihepiiriä käsittelevissä aiemmissa tutkimuksissa on käytetty ongelmallisia menetelmiä, jotka heikentävät
olennaisesti niiden luotettavuutta.
Teoreettisella tasolla tutkimus liittyy kysymykseen siitä, voiko kansainvälisillä instituutioilla olla itsenäistä vaikutusta valtioiden
ulkopolitiikkaan. Konstruktivistisen ja neoliberaalin institutionalismin mukaan vastaus tähän on kyllä. Nämä institutionaaliset teoriat poikkeavat
toisistaan siinä, minkä mekanismien kautta ne olettavat instituutioiden vaikutuksen välittyvän: onko vaikutus seurausta rationaalisista
hyötylaskelmista vai yhteistyön puitteissa tapahtuvasta sosiaalistumisesta? Tutkimuksessa ei kilpailuteta näitä teorioita keskenään vaan käytetään
molempia hypoteesien pohjana.
Testattavaksi luodaan kaksi hypoteesia: ensimmäisen hypoteesin mukaan EU-maat ovat yleiskokouksen äänestyksissä poikkeuksellisen
yhtenäinen joukko, kun on otettu huomioon niitä yhdistävät ja erottavat tekijät. Toisen hypoteesin mukaan EU-maiden äänestyslinja on
lähempänä yleiskokouksen agendaa dominoivien kehitysmaiden linjaa kuin voitaisiin olettaa. Jälkimmäinen hypoteesi perustuu mm. siihen, että
EU-jäsenyydestä saatavan joukkovoiman turvin EU-maat voivat saada kehitysmaat huomioimaan niiden kannat päätöslauselmien muotoilussa.
Hypoteesien testaamiseksi tehdään kvantitatiivinen analyysi, koska näin mahdollinen EU-jäsenyyden vaikutus on parhaiten erotettavissa
lukuisista muista valtioiden äänestyspäätöksiin vaikuttavista tekijöistä. Käytettävä kvantitatiivinen metodi on regressioanalyysi, jossa selittävinä
muuttujina on monia valtion piirteitä kuvaavia muuttujia. Aineistoksi valitaan äänestykset kahdelta viimeisimmältä yleiskokouksen
istuntokaudelta, joiden analysoiminen tutkimuksen aikataulun puitteissa on mahdollista. Nämä istuntokaudet ajoittuvat vuosille 2001-2003.
Analyysissä havaitaan, että ensimmäinen hypoteesi saa vahvaa tukea: EU-maat ovat yleiskokouksessa hyvin yhtenäinen joukko. Tämä tulos
pätee myös, kun tarkasteluun otetaan unioniin liittyneet ja kuluvan vuosikymmenen lopulla liittyvät Itä-Euroopan maat. Toisen hypoteesin
kohdalla analyysin antama tuki on hatarampaa: tulokset ovat hypoteesin suuntaisia mutta havaittu EU-jäsenyyden vaikutus on siinä määrin
heikko, ettei voida olla varmoja siitä, onko se seurausta vain analyysimenetelmän epätarkkuudesta.
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