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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kylmän sodan päättyminen, järjestelmämuutos ja globalisaatio ovat muuttaneet eurooppalaisten valtioiden turvallisuusympäristöä. Valtioilta
vaaditaan toimenpiteitä ja politiikan uudelleenarvioita, jotta ne voivat sopeutua uuteen turvallisuusympäristöön ja toimia siinä
menestyksekkäästi. Tutkielmassa sopeutumista tarkastellaan Ranskan tapauksessa.
Uutta turvallisuusympäristöä ja sen piirteitä lähestytään 1990-luvun turvallisuustutkimuksen pääasiallisten tulosten ja erityisesti niin sanotun
Kööpenhaminan koulukunnan muotoileman laajan turvallisuuskäsitteen kautta. Teoreettisen jäsennyksen mukaan uusi turvallisuusympäristö
eroaa perustaltaan ja toimintalogiikaltaan kylmän sodan vastaavasta. Uudessa turvallisuusympäristössä vaikuttavat eri turvallisuusuhkat ja siinä
menestyksekkäästi toimiminen edellyttää valtioilta monia uudelleenarvioita. Ensisijainen uudistusvaatimus on laajan turvallisuuskonseptin
omaksuminen. Omaksumalla laaja käsitys turvallisuudesta kyetään erottamaan turvallisuusuhkia ja niiden hallintakeinoja muillakin kuin
perinteisellä sotilaallis-poliittisella sektorilla. Muita vaatimuksia ovat politiikan kokonaisvaltaisuus ja joustavuus. Uusi turvallisuusympäristö
edellyttää ennakkoluulotonta ja monialaista politiikkaa, jonka painopistealueita ja toimintamalleja on mahdollista muuttaa tarvittaessa
nopeassakin tahdissa. Kolmas vaatimus liittyy kansainvälisen turvallisuusyhteistyön merkityksen korostumiseen. Uusien uhkien hallinta ja
ympäristön toimintalogiikka edellyttävät entistä suurempaa sitoutumista yhteistyöhön ja regiimeihin sekä tarvittaessa valmiutta luopua osasta
kansallista suvereniteettia yhteispäätösten mahdollistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Työssä yhteistyön uusia tarpeita kutsutaan
yhteisöllistämiseksi.
Analyysin primaariaineisto nojaa Ranskan viralliseen dokumenttiaineistoon, joista etualalle nousevat Ranskan turvallisuuspoliittinen selonteko
Livre Blanc de la Défense vuodelta 1994, vuosien 2003-2008 sotilaspoliittisen ohjelman lakialoite sekä vuonna 2000 laadittu dokumentti
harjoitettavan turvallisuusyhteistyön kehyksistä. Analyysi rajataan ajallisesti koskemaan kylmän sodan päättymisen jälkeistä aikakautta ja sen
metodina käytetään kirjallisuusanalyysia.
Ranskan turvallisuuskonseptia tarkastellessa ilmenee sen laajeneminen kylmän sodan aikakaudesta. Nykyisessä turvallisuuspolitiikassa kyetään
toisin sanoen huomioimaan turvallisuusuhkien esiintyminen yhteiskunnan monilla sektoreilla. Tältä osin sopeutuminen uuteen
turvallisuusympäristöön on edistynyt hyvin. Tarkasteltaessa politiikan kokonaisvaltaisuutta ja joustavuutta ilmenee Ranskan periaatteessa
tunnistavan vaatimukset mutta kuitenkin käytännössä nojaavan esimerkiksi keinovalikoimassaan vahvasti ydinaseeseensa ja
turvallisuustavoitteissaan painottavan itsenäisyyden ja erilaisten statukseen liittyvien arvojen merkitystä. Yhteisöllistämisen tarkastelun
yhteydessä esille nousevat Ranskan haluttomuus luopua suvereenisuudestaan ja taipumus kansainvälisten yhteistyöjärjestelyjen käyttöön omien
kansallisten turvallisuuteen suoranaisesti liittymättömien pyrkimystensä edistämiseksi. Ranskan sopeutumisen uuteen turvallisuusympäristöön
todetaan analyysin perusteella käynnistyneen melko myöhään kylmän sodan päättymisen jälkeen ja käynnistyttyään edenneen melko hyvässä
tahdissa. Ranskan turvallisuuspoliittisen ajattelun taustalla vaikuttavat kuitenkin edelleen voimakkaasti eräät presidentti de Gaullen aikana ja sen
jälkeen kylmän sodan aikakaudella vaikuttaneet linjaukset ja periaatteet, jotka eivät edistä uuteen turvallisuusympäristöön sopeutumista.
Sopeutuminen uuteen turvallisuusympäristöön voi lopulta riippua Ranskan valinnasta uudenaikaisen, jo käynnistyneen uudenaikaisen politiikan
ja perinteisten gaullismin periaatteiden välillä.
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