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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin joukkotuhoasepolitiikkaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osa-alueena. Lähtökohtana on
tarkastella EU:n politiikkaa ja toimintaa siviilivallan käsitteen näkökulmasta ja selvittää, missä määrin EU:n harjoittama joukkotuhoasepolitiikka
on siviilivallan politiikkaa. Siviilivallan toimintakeinot perustuvat poliittiseen ja taloudelliseen vaikuttamiseen, pyrkien näin rajoittamaan
sotilaallisen voiman käyttöä keinona ratkaista konflikteja. EU:n voidaan katsoa toteuttavan siviilivallan ideaa multilateraalin toimintastrategian
kautta. Strategia perustuu integraatiopolitiikkaan, unionin harjoittamaan sopimusdiplomatiaan, vuoropuheluun kolmansien maiden kanssa sekä
alueellisen vakauden turvaaviin yhteistyöjärjestelyihin. Tavoitteena on myös identifioida siviilivallan ja monenvälisen yhteistyön vahvuuksia ja
heikkouksia toimintastrategiana sekä näiden pohjalta hahmotella EU:lle kansainvälisen toimijan mallia turvallisuuden tuottajana. Unionin
toimintaa ja politiikkaa on tässä työssä tarkasteltu erityisesti biologisten aseiden kieltosopimuksen vahvistamiseksi käytyjen neuvottelujen
esimerkin avulla. Käytetty lähdeaineisto koostuu pääasiallisesti EU:n neuvoston yhteisistä kannoista ja toiminnoista sekä EU:n kansainvälisissä
kokouksissa antamista julkilausumista.
Joukkotuhoaseiden leviämisen aiheuttamista ongelmista johtuen EU tarvitsee selkeän, yhtenäisen ja johdonmukaisen strategian politiikkansa
harjoittamiseksi. Tällä hetkellä suurimpia ongelmia tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tiellä ovat yhtenäisen näkemyksen puuttuminen EU:n
roolista ja niistä keinoista, joilla EU:n tulisi politiikkaansa harjoittaa. Diplomatian tai poliittisen vuoropuhelun keinot ovat voimattomia sellaisen
toimijan edessä, joka ei piittaa kansainvälisten normien velvoitteista. Konsensuspolitiikasta huolimatta kansallisilla intresseillä on viime kädessä
suuri merkitys, varsinkin mitä poliittisesti herkemmästä aiheesta on kyse. EU:n mahdollisuuksia on toimia tällä multilateraalilla kentällä,
yhteistyötä helpottaen ja sen mekanismeja vahvistaen. Vaatimuksia ovat pitkäjänteisemmän politiikan harjoittaminen, jäsenvaltioiden vahvempi
sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä yhtenäisen strategian luominen unionin joukkotuhoasepolitiikan tehokkuuden ja uskottavuuden pohjaksi.
Turvallisuuden tuottajan toimintamalli perustuu siviilivallan keskeisille periaatteille, kuitenkaan sotilaallisen voiman käytön mahdollisuutta
torjumatta. Normatiivisten järjestelyjen heikkous ei-valtiollisten turvallisuusuhkien edessä vaatii monipuolista toimintavalikoimaa, joka kattaa
niin diplomatian, ennalta ehkäisevän toiminnan, multilateraalien järjestelyjen vahvistamisen sekä sotilaallisen voiman käytön pelotteena ja
politiikan uskottavuuden takaajana. Malli ei kyseenalaista arvojen, normien tai poliittisten toimintamuotojen ensisijaisuutta vaan tunnustaa, että
toisinaan kansainvälinen yhteisö joutuu sellaisten tilanteiden eteen, joissa sotilaallisen voiman käyttöä ei voi täysin välttää.
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