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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tutkitaan, minkälaiseen turvallisuuden käsitteeseen terrorismin rahoituksenvastainen taistelu nojaa: perinteiseen valtiokeskeiseen
hallintaideologiaan vai uudenlaiseen turvallisuusajatteluun, jossa etsitään vaihtoehtoja perinteiselle asevaraiselle ja valtiokeskeiselle
turvallisuudelle. Vaikka yleisesti terrorisminvastaista taistelua tutkineet tutkijat ovatkin pitäneet syyskuun 11. päivän jälkeisiä tapahtumia
osoituksena perinteisen turvallisuusajattelun dominoivasta roolista turvallisuusajattelussa, terrorismin rahoituksenvastaisesta taistelusta on
nopeasti katsottuna vaikea sanoa kumpaa turvallisuuskäsitettä se edustaa. Yhtäältä terrorismin ja rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen luonne
edellyttävät kansainvälistä ratkaisua ja kyseenalaistavat valtion roolin turvallisuuden takaajana aikaisemman tutkimuksen mukaan. Toisaalta
aikaisempi tutkimus terrorismin rahoituksenvastaisesta taistelusta korostaa hallinnan ja valvonnan parantamista kansallisella tasolla.
Tutkielmassa ongelmaa lähestytään kriittisen yhteiskuntateorian näkökulmasta, jolloin kaikki tieto nähdään sosiaalisesti rakentuneena, myös
käsitys siitä, miten turvallisuus tulisi järjestää. Huomio kiinnittyy täten erilaisiin turvallisuuden puhetapoihin, joita lähestytään diskurssianalyysin
kautta. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu terrorismin rahoituksenvastaisen taistelun keskeisten toimijoiden puheista ja terrorismin
rahoituksenvastaisista kansainvälisistä sopimuksista. Kriittisen teorian tavoitteiden mukaisesti tutkielmassa suhtaudutaan kriittisesti perinteisiin
turvallisuusratkaisuihin ja niiden mahdollisuuteen terrorisminvastaisessa taistelussa - näkökulma, jonka myös monet terrorisminvastaisen
taistelun tutkijat ovat omaksuneet - ja etsitään toimintamallia, joka perustuu aivan uudenlaiseen turvallisuusajatteluun. Tutkielmassa pyritään
laajentamaan poliittista mielikuvitusta terrorismin vastatoimenpiteiden toteuttamisessa.
Tutkielma vahvistaa perinteisen turvallisuusajattelun dominoivan roolin kansainvälisessä politiikassa, sillä terrorismin rahoituksenvastainen
taistelu perustuu perinteiseen valtiokeskeiseen turvallisuuden käsitteeseen. Samalla vahvistuu käsitys, ettei poliittinen mielikuvitus pidä
uudenlaista turvallisuusajattelua ainakaan vielä mahdollisena tai varteenotettavana, vaikka siihen kuuluvaa retoriikkaa käytetään jo oikeuttamaan
perinteisiä turvallisuusratkaisuja. Tutkielmassa terrorismi määritellään toimintatapana, jossa väkivaltaa käytetään tai uhataan käyttää pelon
lietsomiseksi ja sitä kautta poliittisten tavoitteiden aikaansaamiseksi. Terrorismin poistaminen toimintatapana vaati kuitenkin tutkielman mukaan
aivan uudenlaista turvallisuusajattelua, jonka toteutuminen lähitulevaisuudessa näyttää äärimmäisen epätodennäköiseltä.
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