
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2000-699

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos

Tekijä-Författare-Author
Minkkinen, Petri
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Muutoksellinen politiikka avoimissa historiallisissa konteksteissa. Meksiko Pohjois-Amerikan poliittisessa taloudessa
Oppiaine-Läroämne-Subject
Kansainvälinen politiikka
Työn laji-Arbetets art-Level
Lisensiaatintyö

Aika-Datum-Month and year
2000-10-13

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
247 s.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa kehitän lähestymistavan, jota kutsun kriittiseksi avointen historiallisten kontekstien tutkimukseksi (KAHKT). Kehitän myös
normatiivista näkemystäni muutoksellisen politiikan mahdollisuuksista. Työssäni tarkastelen Meksikoa asteittain demokratisoituvana poliittisena
yhteisönä ja osana Pohjois-Amerikan poliittista taloutta. Lisäksi tarkastelen demokratisoitumisen ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta. Tutkin
Meksikoa myös osana globaalistuvaa maailmantaloutta ja makroalueellistumisen prosesseja, erityisesti Pohjois-Amerikan
vapaakauppasopimuksen jäsenenä, Lopuksi selvitän muutoksellisen politiikan mahdollisuuksia poikkikansallisissa/globaaleissa tiloissa,
Pohjois-Amerikan poliittisessa taloudessa ja Meksikossa.
Muodostuva avointen historiallisten kontekstien tutkimusohjelma on kriittinen lähestymistapa. Tutkimuksen ensimmäisessä laajemmassa
kokonaisuudessa tarkastelen osin kriittisesti ja osin hyväksyvästi kansainvälisten suhteiden ja maailman poliittisen talouden lähestymistapoja,
erityisesti maailmanjärjestelmälähestyniistapaa ja uusgramscilaista poikkikansallista historiallista materialismia. Lisäksi arvioin
regulaatiokoulukunnan tutkimusta. Selvitän myös mitä metateoreettisempi kriittinen realismi ja siihen osittain sisältyvä jälkistrukturalismi voi
tarjota KAHKT-lähestymistavalle. Tutkimuksessani pyrin ylittämään eräitä keskeisiä kriittistä tutkimusta eriyttäneitä kiistakysymyksiä ja
luomaan integroivan, kriittisen ja refleksiivisen lähestymistavan.
Työssäni päädyn siihen, että kriittinen avointen historiallisten kontekstien tutkimus on hyödyllinen muuttuvan -- globalisoituvan,
makroalueellistuvan, ja potentiaalisesti demokratisoituvan -- maailman tutkimuksessa. Työssä arvioin, että niin maailmantalouden
hallintajärjestelmän organisaatioiden, makroalueellisten kontekstien kuin kansallisten valtioiden piirissä on toteutettu talousliberalistista
muutoksellista ja vakiinnuttamisen politiikkaa. Samalla kuitenkin katson, että on kehittymässä mahdollisuuksia solidaarisempaan,
ekologisempaan ja demokraattisesti vastuunalaisempaan muutokselliseen politiikkaan.
Tutkimuksessani osoitan, että Meksikon demokratisoitumisen ongelmista huolimatta, kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt voivat toimia
muutoksellisen politiikan kehittäjinä ja edistäjinä. Selvitän myös historiallisia ja kulttuurisia esteitä Pohjois-Amerikan poliittisen talouden
kehitykselle, joka on pitkälti rakentunut vakiinnuttamisen politiikan varaan. Toisaalta selvitän muutoksellisen politiikan mahdollisuuksia tässä
makroalueellisessa kontekstissa. Pohdin myös miten niin tässä alueellisessa kontekstissa kuin muuallakin voidaan rakentaa sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävämpiä ja demokraattisesti vastuunalaisempia yhteiskuntia. Lisäksi selvitän muutoksellisen politiikan tavoitteita ja
mahdollisuuksia monenkeskisissä ja poikkikansallisissa tiloissa.
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