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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä työ tarkastelee kansalaisjärjestöjen muodostamaa Anti-MAI rintamaa, joka vastusti monenkeskistä investointisopimusta Multilateral
Agreement on Investment (MAI). MAI herätti suurta vastustusta; kun neuvottelut lopetettiin vastarintaan oli liittynyt yli 600 järjestöä kaikkialta
maailmasta.
Työn tarkoitus on selvittää miten ja miksi MAI-sopimusta vastustettiin. MAI-sopimuksesta tuli taloudellisen globalisaation symboli. Siten se
tarjosi kansalaisjärjestöille mahdollisuuden nostaa esiin laajempaa kritiikkiä sääntelemättömiä globaaleja markkinoita kohtaan. Kansalaisjärjestöt
esittivät myös omia näkemyksiään siitä, miten globaalia taloutta tulisi säännellä. Työ keskittyy ensinnäkin kansalaisjärjestöjen rooliin
globaaleina toimijoina, toisekseen globaalin kansalaisyhteiskunnan merkitykseen kansalaisjärjestöjen toimintaympäristöna ja kolmanneksi
globaalin politiikan arenaan. Tutkimusaineisto koostuu Anti-MAI rintaman edustajien kirjoista ja artikkeleista.
Työn keskeisiä käsitteitä ovat uudet yhteiskunnalliset liikkeet (NSM), globaali kansalaisyhteiskunta, globaali politiikka sekä ‘subpolitics’ eli
‘ruohonjuuritason politiikka’. Ulrich Beckin määrittelemänä 'subpolitics' tarkoittaa yhteiskunnan muuttamista alhaalta. Tässä työssä uusia
yhteiskunnallisia liikkeitä pidetään poliittisina toimijoina. Työ tarkastelee globaalia kansalaisyhteiskuntaa kansalaisjärjestöjen
toimintaympäristönä. Globaalia politiikkaa tarkastellaan käyttämällä apuna käsitettä globaalista arenasta, joka koostuu moninaisista toimijoista.
Toimijat määrittävät sen, mikä katsotaan kuuluvaksi globaalin politiikan agendalle. Väittäessään MAI-sopimuksen ulottuvan poliittisina
pidettäville alueille Anti-MAI rintama haastoi vastapuolen keskusteluun poliittisen määrittelystä ja teki siten poliittiset implikaatiot näkyviksi.
Rintama vaati myös taloudellisen globalisaation sääntelyä.
Tutkimuksessa on havaittu, että Anti-MAI rintama politisoi MAI-sopimuksen tuomalla esiin sen vaikutukset. MAI-sopimuksen poliittisen
luonteen paljastaminen mahdollisti myös globaalin talouden poliittisten implikaatioiden tarkastelun. Globaali kansalaisyhteiskunta on globaalin
talouden vastavoima, joka ei kyseenalaista valtion suvereniteettia. Näkemykset, jotka korostavat valtion ja uusien yhteiskunnallisten liikkeiden
vastakkainasettelua on kyseenalaistettu työssä. Anti-MAI pyrki suojaamaan valtiota globaalin talouden vaikutuksilta. Kansalaisjärjestöjen
merkitys globaalille politiikalle tulee kasvamaan.
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