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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu-työni käsittelee brittien eurooppalaista identiteettiä. Lähtökohtana ovat Britannian kaksi suurinta puoluetta: konservatiivit ja
työväenpuolue. Tutkimukseni keskittyy ensisijaisesti näiden kahden puolueen kannattajien eurooppalaiseen identiteettiin. Onko poliittisella
suuntautumisella merkitystä eurooppalaisen identiteetin olemassaoloon? Toiseksi pro gradu-työni tarkastelee viimeisen 20 vuoden aikana
tapahtunutta kehitystä Britanniassa. Britannian virallinen Eurooppa-politiikkahan on kehittynyt viime vuosina Eurooppa-myönteisempään
suuntaan pääministeri Tony Blairin myötä. Pro gradu-työni tutkiikin, onko esimerkiksi työväenpuolueen kannattajien Eurooppa-myönteisyys
kasvanut samaa tahtia?
Tutkimus nojautuu vahvasti eurobarometreihin aina vuodesta 1980 vuoteen 2000 asti eli tutkimusongelmaa selvitetään survey-tutkimuksen
avulla. Eurobarometrien lisäksi aineisto koostuu erilaisesta kirjallisuudesta koskien muun muassa Britannian Eurooppa-suhteiden historiaa ja
toisaalta kansallista identiteettiä. Analyysi koostuu kolmesta eri osa-alueesta koskien brittien samastumista britteihin/eurooppalaisiin, symbolien
merkitystä sekä brittien suhtautumista Britannian ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Analyysi perustuu lähinnä Pasi Saukkosen kansallisen
identiteetin teoriaan. Saukkosen mukaan kansallisen identiteetin merkityserot voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan. Kansallisella identiteetillä
voidaan tarkoittaa yksilön identifioitumista kansalliseen ryhmäänsä ja kansallisuutensa symboleihin. Toiseksi kansallisella identiteetillä voidaan
viitata yhteen kollektiivisen tai ryhmäidentiteetin erityistapaukseen. Kolmanneksi voidaan puhua kansallisvaltion identiteetistä.
Analyysissä lähdetään liikkeelle tutkimalla kahden muuttujan yhteisvaihtelua, jonka jälkeen vakioidaan kolmas muuttuja. Kolmansina
muuttujina käytetään sukupuolta, ikää ja koulutusta. Elaboraation avulla selvitetään, johtuvatko mahdolliset erot puolueesta vai kenties
kolmannesta muuttujasta. Aiheen kannalta tärkein aikaisempi tutkimus on Sophie Duchesnen ja Andrè-Paul Frognierin tekemä selvitys
eurooppalaisen identiteetin olemassaolosta vuodesta 1975 vuoteen 1991 silloisissa EY:n jäsenmaissa.
Brittien kansallinen identiteetti on muovautunut historian myötä. Pro gradu-tutkielmaani valottaakin vahva historiallinen tausta. Kansallinen
identiteetti on rakentunut Britanniassa samalla, kun on verrattu Manner-Euroopan oloja saarivaltakunnan oloihin: vauraudesta ja vapaudesta
nauttivien ja maailman merille suuntautuneiden brittien erityinen onnekkuus mannermaan köyhiin, sorrettuihin ja eripuraisiin kansoihin
verrattuna. Tästä vastakkainasettelusta kummunnut tietty ylemmyyden ja erityisyyden tunne on ollut omiaan muovaamaan brittien kansallista
identiteettiä. Brittien vahva kansallinen identiteetti juontaa juurensa kauas historiaan ja on syvälle juurtunut Britannian kansalaisiin. Näyttääkin
siltä, että on liian varhaista puhua brittien eurooppalaisesta identiteetistä. Vaikka Britannian virallinen Eurooppa-politiikka on kehittynyt
Eurooppa-myönteisempään suuntaan, samaa ei voida sanoa kummankaan puolueen kannattajista. Puoluekannattajien välillä ei suuria eroja
löytynyt, mutta olisi myös väärin sanoa, ettei niitä ole ollenkaan. Monen asian kohdalla näytti nimittäin siltä, että työväenpuolueen kannattajat
olisivat Eurooppa-myönteisempiä kuin konservatiivipuolueen kannattajat.
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