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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytteessä tutkitaan Kosovon konfliktin eskalaatiota 1980-luvulla etnisiä ja nationalistisia konflikteja kuvaavien teorioiden avulla.
Tutkimuksella on kaksi yleistä tavoitetta. Toisaalta ollaan kiinnostuttu itse Kosovon kriisistä: mikä selittää Kosovon kriisin aktivoitumisen
1980-luvulla? Toisaalta Kosovon kriisin tarkastelussa halutaan testata tiettyjä 1990-luvulla ilmestyneitä kansainvälisen politiikan teorioita, jotka
käsittelevät valtionsisäisten etnisten konfliktien eskalaatioprosessia.
Tutkimushypoteesin mukaan Serbian erilaisten kulttuuristen ja poliittisten eliittien rooli oli keskeinen konfliktin eskalaatiossa. Työssä
tarkastellaan keskeisten serbialaisten eliittien toimintaa ja pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin 1) miksi eliitit turvautuivat
etnonationalismin strategiaan konfliktin kärjistämisessä ja 2) miten tämä strategia toteutettiin.
Tutkimuksen viitekehys muodostuu kahdesta osasta. Aluksi tarkastellaan yhteiskuntatieteissä esiintyviä näkemyksiä etnisyyden ja etnisen
konfliktin luonteesta. Opinnäytteessä käsitellään primordialismia ja instrumentalismia,jotka ovat äärimmillään toisilleen vastakkaisia näkemyksiä
etnisyyden luonteesta. Lisäksi esitellään lyhyesti uudempi konstruktivistinen lähestymistapa, joka sijoittuu kahden edellämainitun
lähestymistavan välimaastoon.Viitekehyksen toisessa osassa tarkastellaan 1990-luvun kansainvälisen politiikan teorioita valtioiden sisäisten
etnisten konfliktien eskalaatioprosessista. Yhteistä esitellyille teorioille on pohjautuminen instrumentalistiseen näkemykseen etnisyyden ja
etnisen konfliktin luonteesta. Etnisyys nähdään siten erilaisten resurssien tavoittelun välineenä. Instrumentalismi painottaa eliittien roolia
konfliktin kärjistymisprosessissa.
Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan viitekehyksessä esiteltyjen kansainvälisen politiikan teorioiden avulla niitä rakenteellisia
olosuhteita, jotka toimivat Kosovon konfliktin eskalaation taustana 1980-luvulla. Tämän jälkeen tarkastellaan edellä mainittujen teorioiden
valossa Serbian eliittien toimintaa ja toiminnan motiiveja konfliktin kärjistymisessä.
Tutkimus vahvistaa pitkälti asetetun työhypoteesin. Eliittien rooli oli keskeinen Kosovon konfliktin eskalaatiossa 1980-luvulla. Toisaalta lähempi
tarkastelu paljastaa, että eliittien toiminnan motiivit olivat odotettua monisyisemmät. Esimerkiksi Serbian tiede- ja taide-eliittien kohdalla oli
kyse muustakin kuin pelkästä poliittisesta tai materiaalisesta valtakamppailusta, mikä on tavanomaisin selitys eliittien motiiveista etnisessä
konfliktissa. Lisäksi tutkimuksen kulussa eliittien ja niiden harjoittaman etnisen manipulaation keskeisyyttä korostava instrumentalismi joutuu
kritiikin kohteeksi. Etnisissä konflikteissa voi olla kysymys muustakin kuin pelkistä intressilähtökohdista. Myöskään eliittien harjoittama
manipulaatio ei ole aina riittävä selitys etnisen konfliktin eskalaatiolle.
Tutkimuksen keskeistä aineistoa ovat Nebojsa Popovin toimittama The Road to War in Serbia: Trauma and Catharsis (2000), Julie A. Mertusin
Kosovo: How Myths and Truths Started a War (1999), Sabrina P. Rametin Balkan Babel: Politics, Culture and Religion in Yugoslavia (1992)
sekä Serbian tiede- ja taideakatemian (SANU) muistio vuodelta 1986.
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