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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee Tšetšenian merkitystä Venäjälle. Analyysi jakautuu kolmeen tasoon. Valtiotasoon, aluetasoon ja globaalitasoon.
Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mikä on Tšetšenian merkitys Venäjälle eri analyysitasoilla.
Tutkimuksessa Tšetšenian merkitystä Venäjälle käsitellään Barry Buzanin turvallisuuskompleksimallin sekä geopoliittisen puskurivyöhykkeen
käsitteen avulla. Turvallisuuskompleksimallissa tarkastellaan Venäjän, Iranin ja Turkin välistä turvallisuuskeskinäisriippuvuutta Kaukasuksella.
Turvallisuuskompleksissa pyritään erottelemaan turvallisuussektoreita, joita ovat poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen ja yhteisöllinen sektori.
Puskurivyöhyke -käsitteen avulla käsitellään Venäjän pyrkimyksiä pitää Trans-Kaukasus omassa etupiirissään.
Valtiotasolla Tšetšenian itsenäisyyspyrkimykset ovat muodostuneet uhkaksi Venäjän federaation suvereniteetille. Venäjän kannalta Tšetšenian
itsenäisyysvaatimusten hyväksyminen saattaisi muodostua ennakkotapaukseksi, jota muut Venäjän federaation tasavallat ja alueet voivat käyttää
hyväkseen omissa itsenäisyyspyrkimyksissään. Tämä voisi johtaa Venäjän kannalta vaikeasti hallittavaan dominofektiin, joka voisi uhata
Venäjän federaation yhtenäisyyttä. Tšetšeniasta on muodostunut Venäjän kannalta hankala levottomuuspesäke, josta levottomuudet ovat
levinneet Tšetšenian naapuritasavaltaan Dagestaniin.
Aluetasolla Tšetšenian merkitys Venäjälle kytkeytyy Venäjän pyrkimyksiin kontrolloida poliittisesti Trans-Kaukasuksen ja Keski-Aasian
IVY-maita. Venäjän pyrkimyksissä Tšetšenian kautta kulkeva öljyputki on ollut avainasemassa. Venäjästä riippumattomattomat uudet
öljyputkilinjaukset ovat kasvattaneet Turkin ja Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa Kaukasuksen alueella. Öljyputkilinjauksien seurauksena
Kaukasukselle on syntynyt kaksi löyhää taktista liittoutumaa, jossa Venäjä, Iran ja Armenia kuuluvat yhteen liittoutumaan ja Yhdysvallat,
Turkki, Georgia ja Azerbaidzhan toiseen.
Globaalitasolla Naton itä-laajentuminen on heikentänyt Venäjän kansainvälistä asemaa ja sen seurauksena lähialueiden merkitys Venäjälle on
korostunut. Kaukasuksen ja Keski-Aasian poliittinen kontrollointi liittyy venäläisen identiteetin suunnasta käytyyn kamppailuun, jota ovat
leimanneet pyrkimykset Venäjän suurvalta-aseman palauttamiseksi. Venäjän suurvalta-asema perustuu kahteen tekijään, jotka ovat ydinaseet ja
laajojen maa-alueiden poliittinen kontrollointi Venäjän federaation rajojen ulkopuolella.
Tutkimuksen aineisto koostuu lähinnä kansainvälisen politiikan kausijulkaisuista ja sanomalehtiartikkeleista. Tärkeimpinä teorialähteinä ovat
olleet Barry Buzanin teos People, States & Fear sekä Barry Buzanin, Ole Weaverin ja Jaap de Wilden teos Security: A New Framework for
Analysis.
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