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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella turvallisuusdilemman teorian selitysvoimaa Ruotsin ja Venäjän suhteissa. Suhteita tarkastellaan
Ruotsin turvallisuuspoliittisten ratkaisujen näkökulmasta, peilaten niitä Venäjän kehitykseen.
Mielenkiinto tutkimuksen tekoon heräsi Ruotsissa viime aikoina käydyn kiivaan turvallisuuspoliittisen keskustelun myötä. Lisäksi
turvallisuusdilemman teoria on vakiintuneesta asemastaan huolimatta saanut osakseen hyvin vähän empiiristä tutkimusta, mistä syystä teorian
haastaminen tuntui mielekkäältä tehtävältä.
Turvallisuusdilemman mukaan valtion A varustautuessa myös valtion B tulisi vastata kasvavaan uhkaan joko varustautumalla tai liittoutumalla.
Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuvan Ruotsin ja Venäjän tapauksessa. Samalla kun Venäjä lisää sotilaallista voimaansa, Ruotsi leikkaa erityisesti
alueellisen puolustuksensa budjettia. Tutkielman hypoteesi, ettei turvallisuusdilemman teoria täysin selitä tapausta, ei kuitenkaan yksiselitteisesti
osoittautunut oikeaksi.
Vaikka teorian selitysvoimassa on useita aukkoja, tarjoaa se kuitenkin mielenkiintoisen tulkinnan Ruotsin ja Venäjän suhteista. Ruotsin
turvallisuuspolitiikkaa tarkastelemalla voi todeta, että Ruotsi on ratkaisuissaan siirtynyt turvallisuusdilemman jälkeiseen aikaan
turvallisuusyhteisöajattelun, geopolitiikan ja neutraliteettiperinteen avulla. Sen sijaan Venäjä on ajautunut syvemmälle turvallisuusdilemmaan
erityisesti suhteissaan yleisimmin länsimaita kohtaan. Venäjä kokee länsimaat uhaksi, ja erityisesti Yhdysvaltain lisääntyvä vaikutus Venäjän
entisillä sidosalueilla aikaansaa aggressiivista käytöstä Venäjän taholta. Länsimaiden rooli onkin ensisijainen turvallisuusdilemman
spiraalikierteen lopettamisessa ja vastakkainasettelun voittamisessa. Ensisijaista on osapuolten välisen luottamuksen rakentaminen. Myös
Ruotsilla voi olla tilanteen parantamiseen neutraalisen asemansa vuoksi paljon annettavaa.
Uusi epävarmuuden aika selittää myös osaltaan sitä, mikseivät yksittäiset teoriat kykene selittämään maiden välisiä suhteita kokonaisvaltaisesti.
Uusien, moninaisempien uhkakuvien tutkimiseen tarvitsemme myös laaja-alaisempia kansainvälisen politiikan teorioita. Mielenkiintoisimpiin ja
hedelmällisimpiin tulkintoihin päästään teorioita ja selitysmalleja yhdistelemällä.
Tämän tutkielman lähteinä on käytetty kirjallisuuslähteitä sekä tutkielman aiheen tuoreudesta johtuen myös sanomalehtilähteitä. Ruotsin
turvallisuuspolitiikkaa kartoitettaessa on käytetty myös Ruotsin hallituksen virallisia asiakirjoja, kuten uusinta turvallisuuspoliittista selontekoa.
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