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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pohjois-Irlannin nationalistis-uskonnollis-etninen konflikti on yksi mailman pisimpään ratkaisemattomana pysyneistä pitkittyneistä konflikteista.
Pro gradu tarkastelee Pohjois-Irlannin konfliktia IRAn ja Englannin hallituksen kautta Irlannin tasavallan itsenäistymisestä 1922, vuoden 1998
Good Friday Agreementiin ja seuranneisiin vuosiin. Onko IRA, joka on perustamisestaan lähtien vastustanut Irlannin jakoa ja brittihallintoa
mahdollisesti integroitumassa yhteiskuntajärjestelmään aseriisunnan myötä. Miten Englanti on puolestaan muuttanut omaa politiikkaansa
vuosien myötä. Miten ja miksi Pohjois-Irlannnin konfliktinratkaisu on muuttunut parempaan.
Pro gradun käsiteparin IRA - Englannin hallitus toi esille Bowyer Bell. Gradun teoreettisena jäsennyksenä toimivat John Burtonin track-1 ja
track-2 diplomatia. Konfliktin alun traditionaalisesta voimapolitiikkaan perustuvasta track-1 diplomatiasta ollaan siirrytty kohti epävirallisempaa
track-2 mallia, joka rohkaisee molempia osapuolia neuvotteluihin kolmannen neutraalin osapuolen avulla. Englannin hallituksen on
luonnollisesti hankalaa neuvotella IRAn kanssa Pohjois-Irlannista, koska IRA kieltää ja haastaa sen laillisen olemassaolon alueella. Burtonin
konfliktien ratkaisumallit keskittyvät etnisiin ryhmiin ja niiden vastakkaisuuksiin. Etnisyys ei sinänsä ole Pohjois-Irlannin ongelma vaan
pitkittynyt väkivaltainen konflikti, ryhmien erilaisuus, kysymys perusoikeuksista joista ei voi neuvotella ja intresseistä, osapuolten etenkin
republikanistisen vähemmistön itsepäisestä haluttomuudesta neuvotella. Tavoitteena on konfliktin proventio ja konfliktin osapuolten ja syiden
ymmärtäminen, ei pelkästään osapuolten välinen pakkosovinto joka lopettaa väkivallan. Burton korostaa luomassaan konfliktin proventiossa
konfliktin selittämistä inhimillisten tekijöiden kautta ja intressien ratkaisevaa osuutta. Kolmannen osapuolen on autettava molempia konfliktin
osapuolia tiedostamaan ja "laskemaan" toimintansa seuraukset. Burtonille konfliktin proventio ei ole pelkastään konfliktin tekijöiden selittämistä
tai ympäristön muuttamista joka on seurausta konfliktin perimmäisistä syistä. Burtonin mukaan syvään juurtunut konflikti kuten Pohjois-Irlannin
on konflikti auktoritteettejä, ryhmiä ja yksilöitä vastaan ja niiden kesken.
Gradun tärkeimmät lähteet ovat John Burtonin "Conflict Resolution and Provention", Henry Pattersonin "The Politics of Illusion. A Political
History of the IRA" ja TP Cooganin "The IRA" sekä Bowyer Bell: "Strategy, Tactics and Terror. An Irish Perspective" teoksessa International
Terrorism. National, Regional, and Global Perspectives.
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