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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän Pro gradu -työn tutkimuskohde on YK:n turvallisuusneuvoston reformi. Tutkimuksen tarkoituksena on pohtia, miksi YK:n
turvallisuusneuvoston reformia ei ole saatu toteutetuksi ja onko turvallisuusneuvosto vielä tulevaisuudessa tarpeellinen.
Aihetta on tutkittu mm. analysoimalla eri maiden delegaatioiden ja eri organisaatioiden uudistusesityksiä. Analyysissa on käytetty
viitekehyksenä pääasiassa neorealismia ja neoliberalismia. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat YK:n yleiskokouksen asettaman Avoimen
työryhmän raportit, eri maiden delegaatioiden uudistusesitykset ja lehtiartikkelit, jotka lähes kaikki on poimittu internetistä. Internet-lähteet ovat
muutenkin erittäin keskeisessä asemassa tässä Pro gradu -työssä.
YK:n turvallisuusneuvoston rakenne on pysynyt lähes samana sen perustamisesta saakka, vaikka maailma onkin täysin muuttunut.
Neorealistinen teoria selittää neoliberalismia paremmin uudistamisen hankaluuden, koska reformin vaikeuden syynä on ollut pysyvien jäsenten
huoli oman suhteellisen vallan laskusta, jos veto-oikeutta rajoitetaan tai jos lisätään pysyvien jäsenten määrää. Varsinkin Kiinan ja Venäjän
harjoittama politiikka on ollut luonteeltaan vahvasti omiin kansallisiin intresseihin sidottua. Neorealismi (ja realismi yleensä) on ollut vallitseva
suuntaus YK:n jäsenvaltioiden politiikassa ja erityisesti pysyvien jäsenten politiikassa.
Turvallisuusneuvosto ei ole kyennyt tekemään yksimielisiä päätöksiä, koska pysyvät jäsenet eivät ole olleet yksimielisiä. Tästä syystä USA ja
Nato ovat pyrkineet ratkaisemaan kansainvälisiä kriisejä ilman YK:n valtuutusta. Turvallisuusneuvosto ei ole kuitenkaan menettänyt kaikesta
huolimatta merkitystään. Tähän lopputulokseen on päädytty tutkimalla maailman tapahtumia neoliberalismin kautta. YK:n turvallisuusneuvostoa
tarvitaan jatkossakin puuttumaan ihmisoikeusrikkomuksiin ja kansainvälisiin konflikteihin. Myös kollektiivisen turvallisuuden hoitamiseen
tarvitaan YK:n turvallisuusneuvostoa, jotta voidaan turvata puolueettomuus silloin, kun päätetään sanktioista jotain valtiota vastaan.
YK:n turvallisuusneuvoston reformi antaisi mahdollisuuden saavuttaa takaisin se legitimiteetti, mikä sillä oli YK:n perustamisen aikaan. Tällöin
reformin päämääränä tulee olla toimiva ja demokraattinen turvallisuusneuvosto, joka kykenee toimimaan tehokkaasti ja puolueettomasti
kriisitilanteissa.
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