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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee Afrikassa tapahtuvan sotilaallisen kriisinhallinnan tulemista osaksi Euroopan unionin kansainvälistä toimintaa. Tutkimuksen
tarkoituksena on selvittää, kuinka sotilaallinen kriisinhallinta Afrikassa on esitetty osaksi Euroopan unionin yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa, kuinka tämä esitys on ajan myötä kehittynyt ja mitkä tekijät tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet. Kehitystä tarkastellaan
työssä analysoimalla Euroopan unionin tuottamia asiakirjoja, joilla se on määritellyt suhdettaan Afrikan konflikteihin. Tutkimus on metodin
osalta puhtaasti kvalitatiivinen ja analyyttinen. Työssä analysoidaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä tarkastelemalla kriittisesti valittua
tutkimusaineistoa.
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Ian Mannersin ja Richard Whitmanin esittämä konstruktivistinen käsitys Euroopan unionin
kansainvälisestä identiteetistä. Teoriaa pohjautuu ajatukseen siitä, että kaikki identiteetit, niin yksilöiden kuin kansainvälisten
organisaatioidenkin, ovat ennen kaikkea prosesseja. Näissä prosesseissa toimija määrittelee identiteettinsä jatkuvasti uudelleen suhteessa
ympäristöönsä. Tällä puolestaan on vaikutusta siihen rakenteeseen, jonka puitteissa toimija määrittelynsä suorittaa, millä jälleen on vaikutusta
toimijan määrittelyyn itsestään. Työn empiirinen lähtökohta on, että EU:n kansainvälisen identiteetin tutkittava piirre kehittyy esitetyn
teoreettisen mallin mukaan. Tämän kehityksen tulos on nähtävissä unionin tuottamissa asiakirjoissa, joiden kautta identiteetin systemaattinen
tarkastelu on mahdollista.
Tutkimuksesta selviää, että sotilaallinen kriisinhallinta Afrikassa on ollut tunnistettava osa Euroopan unionin esitystä kansainvälisestä roolistaan
lähes unionin luomisesta saakka. Perinteisen Afrikka-politiikan painotukset ovat pitkälle ohjanneet niitä määritelmiä, joilla sotilaallinen toiminta
on tuotu osaksi unionin suhdetta Afrikkaan. Erityisesti joidenkin eurooppalaisten valtioiden kolonialistisen taustan vuoksi EU on jatkuvasti
pyrkinyt omissa esityksissään painottamaan afrikkalaisten tahojen oikeutta määrätä mantereensa asioista. Kuitenkin erityisesti kuvaus siitä,
millaiseen sotilaalliseen toimintaan unioni varaa itselleen oikeuden kokenut kehitystä. Tämä kehitys on ollut lähes aina tulosta jonkin kolmannen
osapuolen aktiivisuudesta. Tärkeitä muutokseen vaikuttaneita tahoja ovat olleet muun muassa Euroopan unionin jäsenmaat Ranska ja
Iso-Britannia sekä YK.
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