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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa käsitellään länsivaltojen osallistumista Jugoslavian kriisin ratkaisemiseen vuosina 1991-1995. Yhtäältä tutkimuksen tavoitteena
on syventää olemassa olevaa tutkimustietoa analysoimalla uusista näkökulmista länsivaltojen osallistumista Jugoslavian kriisiin. Toisaalta
tutkimuksessa pyritään arvioimaan näiden näkökulmien selitysvoimaa empiirisen materiaalin suhteen.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu Graham T. Allisonin esittelemään selityskehikkoon, jonka mukaan ulkopoliittisia tapahtumia
tulisi tarkastella useasta teoreettisesta näkökulmasta kattavan selityksen aikaansaamiseksi. Allison painottaa, että tutkijan kulloinkin omaksuma
näkökulma suosii tietyn tyyppisiä selitystekijöitä toisten kustannuksella, minkä vuoksi vain eri näkökulmien tuottamia selityksiä yhdistämällä
saadaan kokonaisvaltainen käsitys tapahtumista.
Tutkimuksen empiirinen tutkimusongelma kiteytyy seuraaviin kysymyksiin: Miksi länsivallat osallistuivat Jugoslavian kriisin ratkaisemiseen
vuosina 1991-1995? Mitkä tekijät selittävät tämän osallistumisen kehittymistä kriisivuosien aikana? Tutkimusongelmaan etsitään ratkaisua
tarkastelemalla länsivaltojen osallistumista neljästä eri näkökulmasta: kansainvälisen järjestelmän, valtiotason, valtioiden sisäisen tason ja
yksilötason kautta.
Menetelmänä tutkimuksessa sovelletaan laadullista kirjallisuusanalyysiä. Pääasiallisena empiirisenä tutkimusmateriaalina käytetään Jugoslavian
kriisiä käsittelevää kirjallisuutta, mukaan lukien mittavaa kirjavalikoimaa sekä arvovaltaisia kansainvälisen politiikan aikakausijulkaisuja.
Teoreettisessa viitekehyksessä lähteinä käytetään Allisonin teoksen lisäksi käsiteltävien teoreettisten selitysmallien merkkiteoksia, mm. Kenneth
Waltzin teosta "Theory of International Politics" (1979).
Kukin neljästä näkökulmasta tarjoaa odotetusti oman selityksensä sille, miksi länsivallat osallistuivat Jugoslavian kriisin ratkaisemiseen.
Kansainvälisen järjestelmän näkökulmasta katsottuna tämä selittyy ennen kaikkea kansainvälisen järjestelmän rakenteella ja toimijoiden
asemalla kyseisessä järjestelmässä, valtiotason näkökulmasta katsottuna taas länsivaltojen kansallisilla intresseillä ja oman edun tavoittelulla.
Valtioiden sisäisen tason selitystekijät painottavat mm. byrokraattisen päätöksenteon ja sisäpoliittisten seikkojen merkitystä tapahtumien
kehityksessä, ja yksilötason tekijät päätöksentekijöiden henkilökohtaisten preferenssien vaikutusta.
Vertailemalla näkökulmien tarjoamia selityksiä toisiinsa voidaan todeta, että eri näkökulmien selitysvoima on tilanteesta riippuvainen. Eri
näkökulmien selityksiä vertaamalla saadaan lopputulokseksi uudenlainen analyysi siitä, mitkä tekijät tosiasiassa vaikuttivat länsivaltojen
osallistumiseen Jugoslavian kriisin ratkaisuun.
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