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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän työn tarkoitus on selvittää pohjoismaisen yhteistyön tilaa kylmän sodan jälkeen. Pohjoismainen yhteistyö oli kylmän sodan aikana muun
muassa keino sopeutua hankalaan asemaan idän ja lännen välissä. Pohjoismaat muodostivat puskurialueen idän ja lännen vihamielisten leirien
välille. Yhteistyö maiden välillä kehittyi pitkälle meneväksi alueelliseksi integraatioksi. Sen keskeisimmät toimijat ovat Pohjoismaiden neuvosto
(PN) ja ministerineuvosto (PMN). Pohjoismainen yhteistyö oli pidemmälle menevä integraatio kuin samoihin aikoihin Euroopassa liikkeelle
lähtenyt integraatiokehitys, Euroopan yhteisö. Pohjoismaisen integraation saavutuksia ovat esimerkiksi: passiunioni, sosiaaliturvasopimus,
työvoiman vapaa liikkuvuus ja yhtenäinen lainsäädäntö.
Olen käyttänyt tutkielmassani Karl Deutschin "pluralistisen turvallisuusyhteisön" teoriaa ja Gunnar Nielssonin "parallel national action process"
mallia sekä Bengt Sundeliuksen tutkimusta pohjoismaisesta alueellisesta integraatiosta selittäessäni ja mallintaessani pohjoismaista integraatiota
ja sen erityisluonnetta. Osoittaakseni kuinka erilainen pohjoismainen integraatio on verrattuna eurooppalaiseen, olen esitellyt
pääpiirteissään eurooppalaisen integraation teoreettisilla selittäjinä federalismin ja neofunktionalismin. Eurooppalaisen integraation rooli tässä
tutkielmassa on todentaa, kuinka osa pohjoismaista on nyt ottamassa irtioton kylmän sodan aikaisista toimintamalleista EU-jäsenyyden
muodossa.
Kylmän sodan päätyttyä laajemmat yhteistyöpyrkimykset tulivat mahdollisiksi. Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:iin. Tanska on ollut jäsenenä jo
vuodesta 1973. Norja ja Islanti ovat sidottu EU-kehitykseen Eta-sopimusten kautta. Pohjoismaisen yhteistyön on ollut pakko sopeutua uuteen
tilanteeseen, jossa pohjoismainen yhteistyö ei ole enää vain Pohjolan alueen sisäistä. Tässä tutkielmassa olen tarkastellut tätä
sopeutumisprosessia ja sen onnistuneisuutta. Olen pyrkinyt selvittämään niitä tehtäviä, joita pohjoismainen yhteistyö voi menestyksellisesti ja
perustellusti hoitaa eurooppalaisen integraation sisässä ja rinnalla.
Pohjoismaisessa yhteistyössä on edelleenkin paljon vanhaa, mutta myös runsaasti uutta. Yhteistyön volyymi on viime vuosina pikemmin
kasvanut kuin vähentynyt. Vuonna 1995 PN:n ja PMN:N työtä uudistettiin organisaatiomuutoksella. Sen seurauksena yhteistyö jaettiin kolmeen
pilariin: Pohjola, Eurooppa ja lähialueet. Uusista yhteistyöalueista lähialueulottuvuus on ollut hedelmällinen yhteistyöalue. Lähialueissa on
valoisa ja perusteltu tulevaisuus pohjoismaiselle yhteistyölle. EU/Eta-kysymykset sen sijaan ovat ongelmallisia. Niissä yhteistyö ei ole ollut
sisällöllisesti yhtä merkittävää. Pohjoismaiden sisäinen yhteistyö on pohjoismaisen arvoyhteisön ylläpitämistä ja aikaisempien saavutusten
suojelemista. Pohjoismainen yhteisöllisyys on edelleen merkittävä tekijä, mutta sen sisällöstä oli käytävä keskustelua. Olisi pohdittava, mitä siitä
koetaan vielä tärkeäksi ja yhteiseksi.
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