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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee Yhdysvaltojen Nato-politiikkaa ulkopolitiikan osana vuosina 1993–2004. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää,
miten ja miksi Yhdysvaltojen Nato-politiikka on noudattanut unilateralismin ja multilateralismin periaatteita.
Tutkimuksessa unilateraali strategia yhdistetään waltzilaiseen neorealismiin ja multilateraali strategia keohanelaiseen uusliberaaliin
institutionalismiin. Realistis–unilateraali malli perustuu pitkälti voiman käyttöön ja voimavaroihin. Liberaali–multilateraali malli puolestaan
perustuu ajatukseen, että moninaiset siteet yhdistävät valtioita toisiinsa. Tämä malli myös kannattaa toimimista kansainvälisten järjestöjen kautta.
Kumpikin malli rakentuu sen ajatuksen varaan, että Yhdysvallat on johtavassa asemassa niin kansainvälisessä järjestelmässä kuin Natossakin.
Clintonin ja Bushin hallintojen Nato-politiikkaa on tässä tutkimuksessa tarkasteltu näiden mallien muodostamien maailmankuvien avulla.
Clintonin ja Bushin multilateraalit ja unilateraalit strategiat testataan kolmella indikaattorilla: Yhdysvaltojen ulkoasiain budjetti ja sotilasbudjetti,
presidenttien turvallisuusstrategiat sekä sodat ja konfliktit, joissa Yhdysvallat on ollut mukana. Tutkimuksessa todetaan, että Clintonin hallinto
toimi suhteessaan Natoon osittain multilateraalimmin kuin nykyinen Bushin hallinto. Tutkimuksessa havaitaan myös, että viestintävälineissä
kahden viimeisen presidentin välisiä eroja on liikaa korostettu. Voidaan siis päätellä, että kysymys on lähinnä painotuseroista. Molempien
presidenttien hallinnot ovat itse asiassa käyttäneet molempia strategioita Nato-politiikassaan. Tähän ovat olleet syynä muun muassa erilaisten
poliittisten toimijoiden intressit ja maan ulkopoliittinen tilanne mukaan lukien hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan vuonna 2001.
Tutkimuksen ensisijaisena aineistona on käytetty presidenttien turvallisuusstrategioita vuosilta 1998 ja 2002 sekä Yhdysvaltojen kongressin
budjettitietoja vuodelta 2004. Tärkeitä empiirisen tiedon lähteitä ovat olleet myös Yhdysvaltojen kongressin internet-sivut ja presidenttien
pitämät puheet. Analyysiä tuetaan artikkeleilla, haastatteluilla, Naton strategisilla papereilla, tilastoilla ja muilla julkaisuilla. Tutkimuksessa
käytetty teoreettinen aineisto perustuu pitkälti Kenneth Waltzin, Robert Keohanen ja G. John Ikenberryn tutkimuksiin.
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