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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tutkimuskohteena on Euroopan unionin kannatus. Kansalaismielipiteen merkitys Euroopan unionissa on noussut yhteiskunnallisen
keskustelun kohteeksi erityisesti Maastrichtin sopimuksesta järjestettyjen kansanäänestysten jälkeen. Euroopan integraation laajentuminen ja
syveneminen pakottaa ottaamaan paremmin huomioon kansalaisten mielipiteen, ja Euroopan unionin täytyy saada kansalaisten hyväksyntä
harjoittamalleen politiikalle. Vaikka kansalaisten Eurooppa on ollut yhdentymisen tavoitteena alusta asti, on integraatio kuitenkin edennyt
pääosin talouspolitiikan alueella.
Euroopan unionin kannatusta tutkitaan kvantitatiivisesti tarkastelemalla Matthew Gabelin kannatuksesta muodostamien hypoteesien -
inhimillisen pääoman ja kapitalistisen hypoteesin - avulla sitä, ovatko tietyt sosiodemografiset muuttujat eli koulutus, ammatti ja tulotaso
hallitsevia tekijöitä yksilön mielipiteen muodostumisessa unionia kohtaan. Hypoteeseja tarkastellaan David Eastonin luomassa tuotossidonnaisen
ja tunnepohjaisen ulottuvuuden viitekehyksessä, jolloin otetaan huomioon, että sekä rationaalisuus että emotionaalisuus voivat vaikuttaa
kannatukseen.
Tutkimus on vertailevaa tutkimusta. Euroopan unionin tason lisäksi kannatusta tarkastellaan erilaisissa maaryhmissä, jotta saataisiin selville,
onko unionin sisällä alueellisia tai ajallisia eroja kannatuksen suhteen. Alueellisen vertailun kohteena ovat unionin pohjoiset ja eteläiset
jäsenvaltiot, kun taas ajallisen vertailun kohteena ovat unionin perustajajäsenmaat ja vuonna 1995 unioniin liittyneet uudet jäsenmaat. Muita
kontrollimuuttujia ovat sukupuoli, ikä, asuinpaikka ja puoluesuuntautuneisuus.
Empiirisenä tutkimusaineistona on Eurobarometri 50.0. Päätutkimusmenetelmänä työssä on käytetty ristiintaulukointia. Lisäksi empiiristen
mittareiden muodostamisessa on apuna käytetty faktorianalyysiä, ja tuloksia on osittain tulkittu erotteluanalyysin avulla. Teoreettisina lähteinä
on käytetty Euroopan unionin kannatusta käsittelevää aikaisempaa tutkimusta.
Tutkimustulokset puoltavat hypoteesejä. Inhimillinen pääoma ja tulotaso ovat ratkaisevia tekijöitä suhtautumisessa unioniin riippumatta
alueellisista tai ajallisista eroista. Mitä korkeampi koulutus, ammattitaito tai tulotaso vastaajalla on, sitä myönteisempää on suhtautuminen
Euroopan unioniin. Erityisesti yhteisötunne eli tunnepohjainen ulottuvuus vahvistuu hypoteesien vaikutuksesta. Osaltaan tulokset kuvaavat sitä,
että Euroopan unioni on edelleen eliittivetoinen. Maaryhmistä kriittisimmin unioniin suhtautuvat uudet jäsenmaat ja Pohjoismaat. Välimeren
maissa ja perustajajäsenmaissa kannatus on huomattavasti myönteisempää. Tämä vahvistaa osaltaan sitä, että jäsenyyden kestolla on myönteinen
vaikutus kannatukseen.
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