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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on YK-reformien rooli demokraattisen globaalihallinnan kehittymisessä. Tutkielma liittyy normatiiviseen
uusliberalismiin, jonka piirissä on tutkittu globalisaation haasteita valtiokeskeiselle demokratialle ja esitetty demokratian ulottamista myös
kansainvälisiin järjestöihin.
Tutkielman teoreettisena taustana ovat globaalin demokratian visiot, joista tunnetuin on kosmopoliittisen demokratian malli. Tutkimuksen
teoreettisena tavoitteena on hahmotella globaalihallinnan demokraattisen legitimiteetin normatiivista teoriaa, jota voidaan käyttää YK:n
empiirisessä tutkimisessa. Tutkimuksessa jäsennetään globaalin demokratian sisältöä kolmen normatiivisen teorian - kommunitarismin,
kosmopolitanismin ja postmodernismin - perusteella. Tuloksena esitetään YK:n demokraattiselle legitimiteetille neljä kriteeriä. Kriteerien
mukaan globaalin YK-identiteetin lisäksi legitimiteetti edellyttää YK:n päätöksenteolta niin valtioiden edustusta, maailmankansalaisten edustusta
kuin kansalaisyhteiskunnan osallistumista.
Tavoitteena on tutkia Yhdistyneiden kansakuntien, sitä koskevan reformikeskustelun ja erityisesti YK:n pääsihteerin reformipolitiikan suhdetta
demokraattiseen legitimiteettiin. Yhdistyneiden kansakuntien tarkastelussa institutionaalisen rakenteesta etsitään globaalin demokratian
elementtejä. YK:n reformikeskustelun suhde demokraattiseen legitimiteettiin tiivistetään kokoamalla reformiesityksistä YK:n demokraattisen
legitimiteetin ideaalimalli. Pääsihteerin roolia tutkittaessa kohteeksi on valittu Kofi Annanin reformipolitiikka vuonna 2000 YK:n
vuosituhathuippukokouksessa, jossa valtionpäämiesten oli tarkoitus keskustella YK:n uudistamisesta.
Pääsihteerin reformipolitiikan tutkimuksessa primääriaineistona on käytetty Kofi Annanin huippukokoukselle laatimaa vuosituhatraporttia.
Tarkoituksena on laadullisen tekstintutkimuksen avulla etsiä YK:n legitimiteettikriteereihin liittyviä ohjelmallisia ja retorisia sisältöjä sekä
muodostaa kuva pääsihteeri Kofi Annanin legitimiteettistrategiasta. Synteesinä pääsihteerin reformipolitiikasta tutkimuksessa esitellään
horisontaalisen legitimiteetin strategia sekä kansainvälisen, kosmopoliittisen ja dialogisen demokratian legitimiteettistrategiat.
Tutkimusmetodeina on käytetty systemaattista sisällönanalyysia ja uutta retoriikkaa.
Tutkimuksen tuloksena on arvioitu, että Yhdistyneiden kansakuntien nykyistä turvallisuusneuvostokeskeistä päätöksentekoa leimaa
demokraattisen legitimiteetin sijaan geopoliittiset intressit. YK-reformikeskustelusta on kuitenkin hahmotettavissa vaihtoehtoinen
reformipoliittinen strategia, joka pyrkii YK:n demokraattiseen uudistamiseen. Pääsihteeri Kofi Annanin reformipolitiikassa korostuvat
horisontaalisen legitimiteetin ja dialogisen demokratian strategiat. Maailmankansalaisten identifioitumisen kohteeksi tarjotaan YK:n missiota
"ihmiset huomioon ottavasta globalisaatiosta", joka perustuu maailmankansalaisten vapausoikeuksien puolustamiseen. Dialogisen demokratian
strategian pääsisältö on avoimuus ja ei-valtiollisten toimijoiden osallistuminen, jonka osalta keskeisimpiä esityksiä on muutosrintamien eli
funktionaalisten politiikkaverkostojen luominen. Johtopäätöksenä voi todeta, että Annanin reformipolitiikan legitimiteettistrategia jää kuitenkin
kokonaisuutena suhteellisen heikoksi.
Loppukeskustelussa arvioidaan YK:n demokraattisen uudistuksen mahdollisuuksia nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Tutkija esittää
globalisaation demokratisoinnin normatiivisen vision, jossa demokraattisen YK-reformin muutosrintama voisi edistää demokraattisen
globaalihallinnan kehittymistä.
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