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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoite on tutkia bipolaarisen järjestelmän jälkeistä tilannetta Venäjän kannalta sekä etsiä siten Venäjän tavoitteita ja intressejä
Tshetshenian sodan valossa. Ongelma on tärkeä ja tutkimuksen tarkoituksena on tuoda valoa tähän ongelmaan. Neuvostoliiton hajoaminen
joulukuussa 1991 oli tapahtuma, jonka vaikutukset tulevat näkymään vielä kaukana tulevaisuudessa.
Tutkimuksessa todetaan, että maailmassa on käynnissä muutoksen aika. Tutkin kylmän sodan loppumista ja bipolaarisen järjestelmän
romahtamista ja tämän merkitystä Venäjälle. Siten tutustun Venäjän nykytilaan ja sen ongelmiin. Venäjä ja varsinkin sen johto tavoittelee yhä
suurvalta-asemaa ainakin jossain muodossa. Se pyrkii muuttamaan Venäjän heikkoa asemaa, vaikka sen talouden tila on sen kaltainen, että se ei
kykenisi ajamaan suurvallan intressejä. Jeltsin ja Putin ovat niitä henkilöitä, jotka ovat joutuneet muotoilemaan Venäjän elintärkeät intressit
Neuvostoliiton romahdettua. Työssä tämä näkyy Tshetshenian osalta selvästi Venäjän tavoitellessa sotilaallisia, taloudellisia, poliittisia ja
historiallisia intressejä.
Tuloksena tutkimus tuo esille sen, että Venäjällä on enemmän etuja kuin haittoja sodasta Tshetsheniassa sen tavoitellessa suurvalta-asemaa, joka
koostuu Venäjän intressien toteutumisesta. Venäjän sota Tshetsheniassa on sen intressien summa, ja siten täysin ymmärrettävä tapahtuma. Mutta
onnistuuko Venäjä saavuttamaan suurvalta-aseman? Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että lähitulevaisuudessa Venäjä tulee ottamaan todella jyrkän
kannan suhtautumisessaan länteen, se ei siis aio olla kakkossijalla suhteessa kehenkään. Tällä hetkellä nimittäin näyttää voimakkaasti siltä, että
Yhdysvallat ovat painamassa maailmaa kohti universaalia järjestelmää. Putinin kaavailema multipolaarinen järjestelmä kaipaisi siis nyt sitä, että
muut valtiot asettuisivat vastustamaan Yhdysvaltoja ja siten seuraisivat Kaplanin kaavailemaa voimatasapainojärjestelmää. Kaikki on siis kiinni
Venäjän ulkopuolisista toimijoista, kuten Euroopasta ja Kiinasta. Tätä odotellessaan ei Venäjä kuitenkaan voi toimia muutoin, kuin että se olettaa
tämänkaltaisen muutoksen olevan mahdollinen. Siksi se on kiinni Tshetsheniassa, ja samalla suurvalta-asemassaan. Venäjä on toistaiseksi siis
umpikujassa, jonka lopputuloksena näen Pohjois-Kaukasuksen ja varsinkin Tshetshenian kurjistumisen entisestään ja alueen syvenevän kriisin.
Työ on realismiin painottuva. Työn keskeiset kirjat ovat Morton Kaplanin System and Process in International Politics, Robert Gilpinin War and
Change in World Politics ja Christer Pursiaisen Beyond Sovietology. Tutkimus on lähdekriittistä tutkimusta. Tutkimuksen aineisto on englannin-
ja suomenkielistä primaarista ja sekundääristä aineistoa. Tärkeä osa työtä olivat mielipidemittausten tulokset, jotka perustuvat suurimmaksi
osaksi VCIOM tutkimuksiin. Osa tutkimustani perustuu Vladimir Putinin poliittiseen ohjelmaan.
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