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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee Saksan turvallisuuspolitiikkaa. Tapauksina käytetään Saksan toimintaa entisen Jugoslavian alueen kansainvälisissä
turvallisuusratkaisuissa sekä 2000-luvun alun kansainvälisissä operaatioissa Afganistanissa ja Irakissa. Otteeltaan tutkielma on kuvaileva.
Työssä käsitellään myös Bundeswehrissä tapahtuneita muutoksia. Bundeswehr on politiikan linjausten käytännön ilmentymä, sekä
puolustusvoimat ovat uudistusten kohteena. Asevelvollisuuden säilymisestä käydään yhteiskunnallista keskustelua. Turvallisuuspolitiikan
linjauksiin luodaan katsaus puolustuspoliittisessa selonteossa.
Teoreettisena osiona käsitellään Andrei Markovitsin, Peter Katzensteinin sekä Alexander Wendtin pohjalta poliittista kulttuuria kollektiivisena
muistina, identiteettiä sekä kansainvälistä valtioiden järjestelmää. Turvallisuuden käsitettä tarkastellaan kapeana ja laajana. Intressit ja uhkakuvat
käsitellään lyhyesti.
Empiirisenä osiona tarkastellaan saksalaisen nuorison käsityksiä turvallisuuspolitiikasta puolueiden nuorisojärjestöjen kannanottojen ja
ohjelmien avulla. Puolueiden nuorisojärjestöistä on poimittu mukaan Vihreät, SPD, CDU/CSU, PDS, FDP, Tierschutzpartei sekä puoluekentän
ulkopuolinen Solid-järjestö.
Kroatian ja Slovenian sodissa Euroopassa hankausta aiheutti Saksan ennenaikainen valtioiden tunnustamisprosessi. Tätä katsottiin todisteena
Saksan suunnasta unilateraaliin politiikkaan. Tilanne korjaantui Bosnian ja Kosovon konflikteissa, joissa Saksa toimi monenkeskisissä
yhteyksissä. Osallistumattomuus Irakin selkkaukseen arveltiin olevan käänteen tekevä suhteessa Yhdysvaltoihin. Tässä on yleisesti päädytty
tulokseen, että kyse oli normaalista valikoivasta toiminnasta. Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikan uusi oppi on muuttanut kansainvälistä
järjestelmää.
Päätelminä tutkielma esittää, että Saksan turvallisuuspolitiikka muuttui varsin nopeasti 1990-luvulla. Tämä oli seurausta kansainvälisen
ympäristön muutoksista, normeista soveliaasta käytöksestä. Alkuun pyrittiin painottamaan Etyjiä, mutta sittemmin Saksa on ollut mukana
tiivistyvässä Euroopan turvallisuuskehityksessä sekä jatkanut Nato-linjaansa. Suuntaus on jatkaa turvallisuusratkaisujen toteuttamista
monenkeskisissä järjestöissä. Saksassa ollaan luomassa Bundeswehriä, joka pystyy paremmin toteuttamaan kansainvälisiä tehtäviä. Taustalla
vallitsee ajatus yhteisistä länsimaisista arvoista. Alkuajan epäilyt muiden valtioiden taholta intressipolitiikan uudesta tulemisesta osoittautuivat
ennenaikaisiksi.
Nuorten käsitys turvallisuudesta on laaja. Vasemman laidan puolueohjelmissa huomioitiin erityisesti globaali eriarvoisuus. Kehitysapu liitetään
yleisesti turvallisuuspolitiikan välineeksi. Etäisyyttä on otettu osittain Yhdysvaltoihin jo vallassa olevan sukupolven toimesta. Käsitys
sukupolvittain vaihtuvasta poliittisesta kulttuurista saa vahvistusta. Nuoret vastustavat asevelvollisuutta ja puolueiden nuorisojärjestöt ovat
samassa linjassa.
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