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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Euroopan unioni on ilmoittanut pyrkivänsä edistämään demokratiaa Lähi-idän alueella. Vuonna 1995 perustettu Barcelonan prosessi aloitti
koordinoidun yhteistyön unionin sekä 12 Välimeren valtion, mukaanluettuna Palestiinan, kanssa. Prosessin yhtenä elementtinä on yhteistyö
politiikan ja turvallisuuden saralla, johon kuuluu myös demokratian edistäminen. Onko EU:n toiminta kuitenkaan käytännössä ollut sellaista, että
sen voidaan sanoa todella pyrkineen demokratisoimaan Palestiinaa? Kysymykseen pyritään vastaamaan tarkastelemalla unionin demokratian
edistämiseen liittyviä toimia palestiinalaisalueilla vuosina 1993–2004. Aineistona käytetään unionin laatimia strategiapapereita, sopimuksia,
tiedonantoja sekä aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta.
Lähi-idän demokratisoitumisen edistämisen on nähty edesauttavan unionin turvallisuutta. Demokratisoituminen voi johtaa rauhaan, sillä
demokratiat eivät useiden teoreetikkojen mukaan ole sodassa keskenään. Pitkään jatkunut konflikti Israelin ja palestiinalaisten välillä on ollut
turvallisuusuhka Euroopan unionille, ja konfliktin ratkaiseminen parantaisi unionin turvallisuutta. Tässä mielessä Palestiinan
demokratisoituminen olisi unionin intressien mukaista.
Demokratisoitumisprosessia läpikäyvät tai juuri demokratisoituneet valtiot ovat kuitenkin herkkiä ajautumaan konflikteihin. Palestiinan liian
nopea demokratisoituminen voisikin heikentää unionin turvallisuutta entisestään. Todellinen demokratisoitumisprosessi mahdollistaisi myös
islamististen ryhmien osallistumisen poliittiseen prosessiin. Palestiinan johtavan islamistisen organisaation, Hamasin nouseminen valtaan olisi
todellinen turvallisuusuhka unionille, sillä Hamas vastustaa rauhanprosessia Israelin kanssa.
Unionin intressien mukaista ei ole ollutkaan edistää todellista demokratisoitumisprosessia Palestiinassa. Unioni on tukenut Palestiinan
demokratisoitumisprosessia, mutta samanaikaisesti pyrkinyt estämään islamististen järjestöjen valtaan pääsyn tukemalla Arafatin johtamaa
autoritaarista palestiinalaishallintoa. Palestiinan sisäpoliittiset tapahtumat, kuten palestiinalaishallinnon ja Hamasin keskinäisten suhteiden
kehittyminen ja toisen intifadan alkaminen, sekä rauhanprosessin eteneminen ovat vaikuttaneet unionin toimintaan. Myös vuonna 2001
Yhdysvaltoihin tehdyt terrori-iskut vaikuttivat unionin toimintaan. EU:n toiminta onkin ollut epäjohdonmukaista, ja sen retoriikan ja toiminnan
välillä on ollut näkyvä kuilu. Edellämainitut seikat viittaavatkin siihen, ettei demokratian edistäminen palestiinalaisalueilla ole ollut niinkään
unionin todellinen päämäärä, vaan eri tilanteissa eri tavoin käytetty keino taata unionin oma turvallisuus.
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