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1 JOHDANTO 

Viihernmistiijen olemassaolo on kansainviilisen yhteisiin kannalta ongelmallista. 

Ensimmiiisen maailmansodan jiilkeen kansallisvaltiosta tuli Euroopassa vallitseva 

poliittisen organisaation muoto. Miiiiritelmiinsii mukaisesti kansallisvaltio muodostuu 

yhdesta kansallisuudesta. Valtioiden ja kansallisuuksien rajojen pitiiisi kulkea samoja 

linjoja pitkin. Kansallisvaltioperiaate voidaankin tiivistiiii lausepariin: Jokainen kansa, 

oma valtio; jokainen valtio, yksi kansa. Juuri kansallisvaltioperiaate tekee kansallisista 

viihernmistiiista erityisen ongelmallisen aiheen eurooppalaisessa politiikassa. 

Kansallisuuksien sekoittumisen vuoksi jokainen kansallisuus ei voi saada omaa 

valtiotaan, eikii missaan valtiossa ei elii vain yhtii kansallisuutta edustavia ihmisiii. 

Vahemmistiin asemaan joutuneissa kansallisuuksissa saattaa heriitii pyrkimyksiii 

itsemiiiiriiiimisoikeuteen, mikii voi kehittyii uhkaksi kansainviiliselle jiirjestykselle. 

Tiirniin dynamiikan kautta viihernmistiikysymykset nousevat kansainviiliselle agendalle 

Ja samalla kansainviilisten suhteiden tutkimuskohteeksi. Kansainviilisen 

viihemmistiijensuojelun tarkoituksena on turvata vahemmistiiille riittiiviisti kulttuurista, 

sivistyksellistii ja toisinaan myiis poliittista autonomiaa, jotta ne eiviit pyrkisi 

saavuttamaan omaa valtiotaan ja niiin eiviit haastaisi kansainviilistii status quo tilaa. I 

Kansallisiin viihernmistiiihin kohdistettu mielenkiinto on vaihdellut huomattavasti 1900-

luvulla, vaikka niiden kansallisvaltioperiaatteeseen liittyvii problematiikka on koko ajan 

pysynyt samana. Ensirnmiiisen maailmansodan jiilkeen kansallisten vahemmistiijen 

oikeuksiin kiinnitettiin erityistii huomiota. Kansainliiton puitteissa luotiin 

sopimusjiirjestelmii, joka pakotti ensimmiiisen maailmansodan hiiviiijiivaltiot ja sodan 

jiilkeen syntyneet uudet valtiot takaamaan viihernmistiiilleen tiettyjii oikeuksia 

ennakkoehtona jiisenyydelle Kansainliitossa. Toisen maailmansodan jiilkeen 

viihemmistiijen oikeuksien suojelu katosi kansainviiliseltii asialistalta, koska 

Kansainliiton vahernmistiijensuojelujiirjestelmiin niihtiin tmjonneen Saksalle oikeutuksen 

puuttua naapurimaidensa asioihin. Kylmiin sodan aikana viihernmistiijen oikeuksia 

pyrittiin ajamaan yleisten ihmisoikeuksien kautta. 

I lennifer lackson Preece on kasitellyt kansallisvaltioiden ja vahemmistojen problematiikkaa 
historiallisessa perspektiivissa. Ks. laekson Preece 1998. 
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Kylmiin sodan piiiityttyii viihemmistiijen oikeudet palasivat kansainvalisen politiikan 

agendalle, kun nationalismin "taivutettu oksa" liii takaisin raivolla (Berlin 1991). 

Erityisesti kahden monikansallisen imperiumin, Neuvostoliiton ja Jugoslavian 

hajoaminen nahtiin uhkana niiden asukkaille ja liihialueille. Toisinaan tiimii kehitys 

niihtiin uhkana koko yhdentyviille Euroopalle (ks. Luoma-aho 2002). Nyt, kun niiiden 

kahden valtion hajoamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta, alueiden kehityksen 

peruslinjat ovat jo niihtiivissii: Jugoslaviassa puhkesi sarja erityyppisiii sotia , kun taas 

Neuvostoliitto hajosi piiiiosin rauhanomaisesti. Ainoastaan entisen Neuvostoliiton etelii 

osissa on ollut laajempia viikivaltaisuuksia. 

Yksi entisen Neuvostoliiton alueista, jossa etnistii konfliktia pidettiin mahdollisena 

kylmiin sodan loppuvaiheissa oli Itiimeren itiirannikko. Aluksi kolmen Baltian maan 

itsenaisyystaistelu niihtiin epiivakautta lisiiiiviina tekijiinii ja maiden itsenaistyttya suuret 

venajankieliset vahemmistiif ja niiden kohtelu niihtiin uhkana alueen vakaudelle (ks. 

Rusi & Salovaara 1993, 154). Erityisenii ongelmana pidettiin Viron ja Latvian piiiitiistii 

jiittiia Neuvostovallan aikana rulleet asukkaat ilman automaattista kansalaisuutta 

(Birckenbach 1997, 11). Tiimii piiiitiis jiitti Viroon noin 300 000 ja Latviaan noin 700 

000 pysyviiii asukasta, jotka eiviit olleet minkiiiin maan kansalaisia. Viron, Latvian ja 

Liettuan itseniiisyyttii seuranneiden ensimmaisen kymmenen vuoden aikana Baltian 

maiden ja vahemmistiin kansallisen kotimaan, Veniijiin valiset konfliktit ovat kuitenkin 

pysyneet poliittisina. Ne eiviit ole muuttuneet avoimeksi vakivallaksi. 

Viikivalta ja sota ovat varmaankin ilmiiiitii, jotka houkuttelevat rutkijoita, silla 

Jugoslavian viikivaltaista hajoarnista kiisitteleviin rutkirnuksen miiiirii on ollut aivan toista 

luokka kuin Baltian rauhanomaista muutosta kiisittelevii rutkimus. Syksyllii 2000 Riiassa 

jiirjestelyssii rauhantutkimuskonferenssissa Hans Mouritzen totesi , eltii 

rauhanrutkimuksessa on viimeaikoina usein kysytty: "mikii Balkanilla meni pieleen?", 

mutta toinen yhtii tiirkeii kysymys: "mikii Baltiassa meni oikein?" on jiiiinyt paljon 

2 Kaytiin tenniii "veniijiinkielinen viihemmist6" viinaamaan niihin viihemmistoryhmiin, jotka yieensa 
kiiyttiivat veniijiin kieltii kommunikaation viilineenii latvialaisessa yhteiskunnassa ja joiden latvian 
kielen taito on heikko tai olematon. Tama ryhma pitiia sisiillaan myos va.hemmistojii, joiden iiidinkieli 
ei cle veniijii. 
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vahemmalle huomiolle. ) Rauhantutkimuksen kannalta on erittain tiirkeaa, etta 

tutkimuksessa keskitytiiiin myiis rauhanomaisen muutoksen empiiriseen tutkimukseen, 

eika pelkastiiiin sotien ja niiden syiden ymmiirtiimiseen ja selittamiseen. Tassii 

tutkimuksessa pyritiiiin osaltaan vastaamaan kysymykseen: "mika Baltiassa meni 

oikein?" 

Tutkimuksessani keskityn etenkin kansainvalisten jarjestiijen panokseen Latvian 

rauhanomaisen kehityksen edistiimisessa. Haen vastausta siihen, miksi kansainvaliset 

jiirjestiit ovat pystyneet vaikuttamaan Latvian vahemmistiipolitiikkaan ja onnistuneet 

muuttamaan hallitusten politiikkaa paremmin vahemmistiijen oikeuksia turvaavaksi 

myiis silloin, kun hallitus ei ole halunnut muuttaa politiikkaansa. Tiima ei kuitenkaan 

tarkoita sitii, etta katsoisin vahemmistiijen paremman kohtelun ja rauhanomaisen 

kehityksen valilla olevan yksiselitteinen kausaalinen suhde, jossa vahemmistiijen huono 

kohtelu johtaa vakivaltaisuuksiin ja hyva kohtelu takaa rauhan. Viihemmistiijen huono 

kohtelu voi kuitenkin olla merkittava osatekijii kriisien karjistymisessa. Vahemmistii, 

jonka oikeuksia on poljettu, on varmasti paljon valmiimpi kayttamaiin aarimmaisia 

keinoja olojensa parantamiseen kuin viihemmistii, jonka oikeus elaa omaehtoisesti 

viihemmistiina on turvattu. Toisaalta viihemmistiin huono kohtelu voi tarjota 

vahemmistiin kansalliselle kotimaalle oikeutuksen puuttua vahemmistiin asuinvaltion 

asioihin, vaikka tallaisen oikeutuksen kayttii on kansainvalisissa sopimuksissa hyvin 

yksiselitteisesti kielletty. Hallitus voi hyvin perustella kotiyleisiille kansallisten 

sukulaisten huonolla kohtelulla intervention viihemmistiin asuinmaahan. Estiimalla 

viihemmistiijen oikeuksien polkemista poistetaan yksi tekija , joka voi edesauttaa krlisien 

kiirjistymistii. 

Tutkimukseni erityisena mielenkiinnon kohteena on Latvian kansalaisuuslainsaiidiintiiiin 

kohdistunut painostus, joka sai Latvian hallituksen lieventiimaan kansalaisuuslakia 

keviiiilla 1998. Kansainvalisten jiirjestiijen toiminta ei rakentunut Latvian tilanteessa 

kansainvalisen oikeuden vahemmistiijensuojelumenetelmien varaan, mita olisi voitu 

pitiiii normaalina tapauksena vahemmistiijensuojelussa. Jarjestiijen toiminnassa ei 

) Perustuu kirjoittajan omiin muistikuviin Mouritzenin puheesta. Konferenssi oli "15th Nordic and 3rd 
Baltic Sea Peace Research Conference 'Northern Europe: Transformation, Integration, Conflicts"'. 
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kiiytetty oikeudellisesti sitovien sopimusten mukaisia arviointi- ja 

paatoksentekomenetelmiii. IIman sitovia sopimuksiakin kansainvaliset jarjestot saivat 

Latvian hallituksen toimimaan tavalla, joka poikkesi selkeiisti hallitusohjelmassa ja 

hallituspuolueiden kannanotoissa esitetystii linjasta kansalaisuuslainsaadiinnon suhteen. 

Tiimii on tutkimus onnistuneesta viihemmistojensuojelun politiikasta . 

Kansainviilisten jiirjestojen toiminnasta Latvian viihemmistotilanteessa on erittiiin vahiin 

tutkirnuksia. Latvian viihemmisto- tai ulkopolitiikan tutkimuksissa kiisitelliiiin toisinaan 

myos kansainviilisten jiirjestojen toimia Latvian viihemmistopolitiikkaan 

vaikuttamiseksi. Jiirjestojen toimiin viitataan usein hyvin ylimalkaisesti toteamalla, ettii 

jarjestot ovat pakottaneet Latvian muuttamaan toimintalinjaansa (esim. Smith et al. 

1998, 108-109; Ozolins 1999, 37-42; Raik 1998, 85-91). Jiirjestojen vaikutuksen 

perusteita ei kuitenkaan kasitteellistetii. Tutkimuksissa todetaan vain, ettii ETYJ, EN ja 

EU ovat vaatineet Latviaa muuttamaan linjaansa ja Latvian hallitus on joutunut 

tottelemaan. Oman tutkimukseni tarkoituksena on paikata tiitii tutkimuksellista aUkkoa. ' 

Muutamat tutkijat ovat jo ennen minua keskittyneet pelkiistiiiin kansainviilisten 

jarjestojen toimiin Latvian vahemmistotilanteessa . Merkittiivin teos tiilIa saralla on 

Hanne-Margret Birckenbachin tutkimus Preventive Diplomacy through Fact-Finding 

(1997, ks. myos Birkenbach 1998). Tutkimuksessa.n Birkenbach tarkastele eri 

jiirjestojen tekemiii tiedonkeruuoperaatioita Latviassa ja Viross • . Hiin esittelee eri tapoja, 

joilla tiedonkeruuoperaatiot ovat vaikuttaneet konfliktin eri osapuolten kiiyttaytymiseen, 

asenteisiin ja tavoitteisiin. Birkenbach ei liihde erittelemiiiin jiirjestojen erilaisia rooleja 

Baltian viihemmistiitilanteissa, eikii hiin myoskiiiin esittele kiisityksiiiiin siitii, miksi 

jiirjestot ovat onnistuneet vaikuttamaan konfliktin osapuoliin. Birckenbachin teos 

poikkeaa oman tyoni aikajiinteestii ja liihestymistavasta huomattavasti. Hiinen 

kansalaisuuskysymysten tarkastelunsa loppuu ajallisesti ja kiisitteellisesti siihen, mistii 

om. tyoni alkaa: Birkenbach tutkii tapahtumia vuoteen 1996 asti ja oma 

• Toinen merkittiiva aukko Latvian vahemmistoti lannetta kartoittavassa tutkimuksessa on vahemmiston 
oman aktiivisuuden tutkiminen. Muutamissa tutkimuksissa viitataan tiirniin aktiivisuuden 
olemattomuuteen (esim. Melvin 1995 ja Ruutsoo 2002), mutta aktiivisuuden puutekin ol isi 
mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Tassa ryossa keskityn kuitenkin vain kansainvalistenjarjest6jen 
toimintaan. 
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kiinnostuksenlcohteeni on erityisesti tapabrumat sen jiilkeen; hiin tarkastelee liihinnii 

tietojenlceruuoperaatioiden toimintaa ja osittain myos niiden vaikutuksia, kun taas minun 

tutkimukseni kohteena on jiiljestojen toiminta, use in kiistanalaisten, tietojen pohjalta. 

Kaksi pienempiiii tutkimusta ovat liihempiinii omaa tyotiini. Rob Zaagman (1999) on 

tutkinut ETY1:n viihemmistovalruutetun toimia Baltiassa. Hiin tarkastelee kaikkia eri 

v~bernmistopolitiikan osa-alueita, jossa viihemmistovalruutettu on oliut mukana. 

Zagmanin rutkimuksen suurin rajoite on se, em se keskittyy vain yhteen toimijaan, 

jolioin toimijoiden yhteistoiminta jiiii tarkastelun ulkopuolelie. ludith Keliey (2000) on 

tehnyt tilastollisen analyysin kansainviilisten jiirjestojen vaikutuksesta viihemmistoihin 

liittyvien lakien laatimisesta. Tilastollisen analyysin kohteena on eri jiirjestojen 

osallistumisen vaikurus lain siiiitiimisen loppurulokseen. Hiin vertaa tapauksia, joissa on 

ollut vain diplomaattista painosrusta (ETY 1 & EN) tapauksiin, joissa on oBut myos 

konkreettisia kannustimia (EU) ja hakee niistii riippuvuussuhteita siihen, miten hyvii 

lopuliinen laki on. Palaan Kelieyn ja Zaagmanin tutkimuksiin laatiessani hypoteeseja 

omaan tyohoni. 
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2 TUTKlMUSASETELMA 

2.1 Kysymyksenasenelu ja aineisto 

Tutkimukseni laajana kysymyksena on miksi kansainvaliset jiirjestot ovat saaneet aikaan 

vahemmistojen kannalta positiivista muutosta tilanteissa, joissa Larvian hallitus on 

aikaisemmin sopinut viihemmistojen kannalta huomattavasti negatiivisemmasta linjasta? 

Liihden tarkastelemaan tata kysymystii yhden tapauksen kautta , joka tiiyttiiii tiiman 

kysymyksen ennakko-oletukset'. Mielestiini paras jokseenkin tuoreista tiimankaltaisista 

tapauksista on vuonna 1998 piiiittyneet neuvonelut Larvian kansalaisuuslainsiiiidiinnon 

muultamisesta. Latvian kansalaisuuslaissa oli tuolloin voimassa "ikkunajiirjestelmii", 

jonka mukaan vain tietty osa ei-kansalaisista oli joka vuosi oikeutenu hakemaan 

kansalaisuutta . Jarjestelma esti suurta osaa Neuvostovallan aikana tulleista 

venajiinkielisistii hakemasta kansalaisuutta ennen vuotta 2003. Larvian haBitus oli 

sopinut, ettii kansalaisuuslakiin ei kosketa sen toimikauden aikana, mitii voidaan 

mielestiini pitiiii viihemmiston kannalta negatiivisena linjauksena. Vuonna 1998 Larvian 

hallitus joutui kuitenkin taipumaan laajan kansainvalisen painostuksen alia ja poistamaan 

laista "ikkunajarjestelman", eli hallitus joutui muunamaan politiikkaansa vahemmistojen 

kannalta positiiviseen suuntaan, vaikka rajoinavammasta Iinjasta oli sovittu 

hallitussopimuksessa. 

Ennen kuin laajaan kysymykseen voidaan kiiyda kiisiksi, tiiytyy aluksi saada vastaukset 

muutamaan pienempiiiin kysymykseen. Ensinnakin on selvitenava, miten Larvian 

viihemmistotilanteeseen liinyviit prosessit ovat kehittyneet. Miten Larvian etno

demografinen tilanne on kehittynyt? Miten Larvia on kohdeBut viihemmistOjiiiin uuden 

itsenilisyyden aikana? Mikii on oBut Larvian suhde kansainviilisiin jarjestoihin? Latvian 

vahemmistoistii suuren osan muodostaa venalaiset tai muut Veniijiiiin ainakin kielellisesti 

) Yhtena 13man ty6n "ennakko-oletuksena" on, etta Latvian hallirus muuni linjaansa oimen ornaan 
kansainviilisten jarjest6jen painosluksen seurauksena. Tahiin Uihtokohtaan on paadytty johdannossa 
esittamieni rutkimuSlen ja niiden puutteiden perusteella . Tulen kuiten.kin esinamaan myos kaksi 
vaihtoehtoista niikokulmaa halliruksen linjanmuutoksen syihin. Luvussa 4.3 esittelen hypoteesin, jonka 
mukaan hallitus oiisi taipunut Venajan painosrukseen ja luvussa 6.2 kiisittelen Latvian halliruskriisiii 
mahdollisena linjanmuutoksen syynii. 
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kytkeytyviit kansallisuudet. Tiimiin vuoksi myos Veniijiin Latvian 

viihemmistotilanteeseen liittyvien linjausten ymmiirtiiminen on viilttiimiitontii . 

Minkiilaisia Iinjoja Veniijii on eri aikoina ajanut suhteessa "ulkoveniiliiisiin" ja 

"Hihiulkomaihin"? Minkiilaiset Veniijiin ja Latvian suhteet ovat yleisemmin olleet? 

Latvian ja Veniijiin politiikan ymmiirtiimisen lisiiksi kansainviilisten jilrjestiijen 

toimintaakin on avattava muutamilla lisiikysymyksillii. Miksi kansainviiliset jiirjestiit 

ovat oUeet kiinnostuneita Latvian vilhemmistiitilanteesta? Mitkii jiirjestiit ovat olleet 

aktiivisia Latvian vilhemmistiitilanteessa? Minkii instituutioiden kautta jiirjestiijen 

toiminta on kanavoitu? Niimii kysymykset auttavat avaamaan Latvian 

viihemmistiitilanteeseen liittyviin kansainviilisen painostuksen prosesseja. 

Tutkimukseni aineistona kiiytiin liihinnii Latvian hallituksen ja kansainviilisten 

jiirjestiijen julkisia dokumentteja'. Latvian ja Veniijiln vilhemmistotilanteeseen Iiittyviln 

dynamiikan tutkiminen vaatisi hyvin erilaisia menetelmiii ja aineistoja, joten joudun 

tarkastelemaan sitii liihinnii aikaisemman tutkimuksen kautta. En niie tiitii kuitenkaan 

tutkimuksessani suurena ongelmana, koska tiimii on kansainviilisten suhteiden tutkimus, 

jossa mielenkiinnon kohteena on erityisesti kansainviilisten jiirjestojen toiminta. Latvian 

ja Veniijiin tilannettakin valaisen viilillii alkuperiiisten dokurnenttien avulla. 

Kansainviilisten jiirjestojen toimintaa tutkin alkuperiiisten sopimusten ja piiiitiisten 

kautta. Niiden avulla pyrin luomaan kuvan siitii institutionaalisesta asetelmasta, jonka 

puitteissa jiirjestiijen eri toimijoiden yksittiiiset teot tapahtuvat. 

Tyiini viimeisenii osiona on tutkimus Latvian hallituksen ja kansainviilisten jiirjestiijen 

neuvotteluista Latvian kansalaisuuslainsiiiidiinniin muuttamisesta. Eri jiirjestiijen antamat 

kannanotot Latvian kansalaisuuslaista ovat piiiiosin julkisia. Myiis Latvian hallituksen 

vastaukset niiihin suosituksiin ja vaatimuksiin on julkaistu. Kiiytossiini on pelkiistiiiln 

julkiset dokumentit, koska tiitii tutkimusta tehdessiini minulla ei ole ollut resursseja tehdii 

kenttiityotii Latviassa, Prahassa (ETYJ:n arkisto), Haagissa tai Brysselissii. 

6 Virallisiin dokumentteihin viitatessani kaytiinjarjesteimaa,jossa tekstin sisaan tulevassa viittauksessa 
on vain dokumentin tuottaneen organisaation nimi (esim. Latvia. ETY J) ja julkaisuvuQsi sekajuokseva 
kirjain. mikiili kiiytiin useampia saman organisaation samana vuonnajulkaisemia dokumentteja (esim. 
ETY), 1997b). Taman koodin avulla lahdeluettelosLa loytyy tarkemmat tiedot dokumentisla. 
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Arkistoliihteillii rai tilanteessa kiiytiinniin toimijoina olleiden henkiliiiden haastatteluilla 

tyiistiini olisi todenniikiiisesti saanut tarkernman. Resurssien puutteen vuoksi kenttiityiin 

tekeminen siirtyy jatkotutkimusten aineistonkeruuseen.' 

Latvian puolelta kiiytiin nimenomaan Latvian hallituksen dokumentteja. Latvian suhteet 

kansainviilisiin jarjestiiihin kuuluvat valtion ulkopolitiikan alaan, ja niiden hoitaminen 

on hyvin pitkiilti hallituksen (piiiiministerin ja ulkoministerin) toimialaa . Tarkastelen 

myiis mu ita niikiikulrnia Latvian sisiiltii silloin, kun niien niiden kuvaamisen olevan 

olennaista Latvian hallituksen ja kansainviilisten jiirjestiijen viilisen kanssakiiymisen 

yrnmiirtiimiseksi. Virallisten dokumenttien Iisiiksi minulla on aineistona The Bailie 

Timesin aiheeseen liittyvii uutisointi. Lehden haastatteluissa eri toimijat tarjoavat 

perusteluja toiminnalleen, joten niiden avulla toimijoiden ymmiirtiiminen on helpompaa. 

Tutkimus pohjautuu kuitenkin kokonaisuudessaan virallisiin dokumentteihin. 

Sanomalehtiaineistoa kiiytetiiiin vain virallisten dokumenttien taustoittamiseen' 

2.2 Liihestymistapa: kriittinen realismi 

Filosofian historia tuntee useita ajatussuuntia, jotka ovat kiiyttiineet itsestiiiin nimitystii 

kriittinen realismi'. Teoksessaan A Hundred Years oJ Philosophy John Passmore 

kirjoiltaa: "Jos patenttilakia sovellettaisiin filosofisiin tavaramerkkeihin, 'kriittinen 

realisti' olisi aiheuttanut melkoisia oikeustaisteluita. Olla realisti ja silti vapaa naiiviuden 

epiiilyistii - se on niikymii, joka on houkutellut monenlaisia filosofeja riippumatta siitii, 

1 Aineistonkeruun aikana olen ollut yhteydessa Suomen, Latvianja Venajan ulkoministerioihin seka 
ETY J:n arkistoon. Nama tahol eivat kuitenkaan vQineet antaa kaynooni mitiian asiakirjoja, joita ei olisi 
julkaistu Latvian ulkoministerion tai jiirjestojen Internet sivuilla. 
i Sanomalehtien ka.ytto on aina ongelmallista, koska ne ovat toisen kaden Hihleitii . Sanomalehdissa 
aMetaan kuitenkin kuvauksia tapahtumista, joihin voisi muuten p~ii:i.sta kasiksi vasta , valti0513 riippuen. 
20w 50 vuoden piHistii, kun arkistot avauruvat tutkijoille. Mielestiini on kuitenkin tarkeaa rulkia myos sitii. 
tuoreempia tapauksia, joten niiden tutkimiseksi on turvauduttava myos toisen kaden lahteisiin. 
Toisaalta lehdelle annettu kannanotto on myos julkinen puheteko, jolla on vaikutusta tilameen 
kehitykseIle. Olen kuitenkin pyrkinyt minimoimaan loisen kiiden Uihteiden kayton tyossani. 
\1 Tassa kayttiimani kriininen realismi on aivan eri asia kuin kansainvalisessa politiikassa esiintyneet 
moninaiset poliinisen realismin muodot (klassinen-, rakenteellinen-, tai neo·realismi) . Kriitlinen 
realismi ammentaa realisminsa tieteenfilosofisesta realismista, kun taas poliittinen realismi pohjautuu 
poliittisen filosofian realisteihin. 
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miten moninaisia heidiin tavoitteensa ovat muuten 011 eel." (Passmore 1966, 279Yo 

Passmore kirjoitti sarkastisen kommenttinsa jo ennen kuin tiissii tyossii kiiyttiimiini 

kriittisen realismin perustekstit oli kirjoitettu. Kriittisen realismin versio, jota kiiytan 

omassa tutkimuksessani, perustuu Hlhinnii Roy Bhaskarin ja Margot Archerin teksteihin. 

KansainviHisten suhteiden tutkimukseen sitii ovat kehittiineet Waiter Carisnaes, Heikki 

Patomiiki ja Colin Wight. 

Patomiien mukaan kriittinen realismi pohjautuu kolmeen filosofiseen teesiin: 

Ontologisen realismin mukaan maailma on todellinen ja sen tiiytyy olla myos eriytynyt, 

rakenteistunut ja kerrostunut. Maailmassa on erilaisia, inhimillisiii ja ihmisestii 

riippumattomia, vaikuttavia voimia, jotka saavat aikaan muutoksia. Epistemologinen 

relativismi puolestaan viittaa siihen, ettii kaikki uskomukset ja tieto on sosiaalisesti 

tuotettua, kontekstuaalista sekii erehtyviiii. Kolmas filosofinen teesi, arvostelmallinen 

rationaalisuus tarkoittaa sitii, ettii tulkinnallisesta pluralismista huolirnatta voimme 

rakentaa maailmaa kuvaavia malleja ja kiiydii rationaalista vaittelyii niiden 

paikkansapitiivyydestii. Ontologinen realismi ja epistemologinen relativismi ovat 

oikeastaan ainoat mahdolliset perusteet arvostelmalliselle rationaalisuudelle . Ilman 

ontologista realismia ei olisi maailmaa ja havaintoja siitii, jotka miiiirittiiviit kilpailevien 

mallien keskiniiistii paremmuutta ja epistemologinen realismi puolestaan tarkoittaisi sitii, 

etta oikein tehtyjen tutkimusten tulokset olisivat absoluuttisesti tosia ja sen tiihden 

viiittely niiden paikkansapitiivyydesta olisi turhaa. (Patomiiki 2002, 8-9.) Kiiytannon 

tutkimuksessa tulee siis pyrkia artikuloimaan omat nakokulmat ja havainnot, joille 

tulkinnat perustuvat, mahdollisimman selkeiisti, jotta muut aihepiiriin paneutuneet 

voivat mahdollisimman sujuvasti arvioida mallin vastaavuutta todellisessa maailmassa 

tapahtuneiden prosessien kanssa. 

Empiiristii tutkimusta tehtiiessa ontologia edeltiiii aina epistemologiaa. Niikokulmamme 

siihen, mitkii ovat maailman rakennusosat ja miten maailma on rakentunut vaikuttaa 

suoraan siihen, minkiilaista tietoa etsirnme ja minkiilainen tieto on ylipiiiitiinsii 

mahdollista. Tutkimuksen kuluessa ontologisiin kiisityksiin on tietenkin aina syytii palata 

IU Suorissa lainauksissa, joissa liihteen kieli on muu kuin suorni, kaannoksen on tehnyt tiiman kirjoinaja 
ellei (oisin mainita. 
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ja kOljata niitli, mikiili mtkimusta tehtliessii kiisityksemme mtkittavan maailman 

rakenteesta muuttuvat. Sosiaalisia ilmiiiitli mtkittaessa kiisityksemme toiminnan, 

toimijan ja rakenteen luonteesta miiiirittiiii sitli, minkJilaista tietoa liihdemme hakemaan . 

Toimijoiden ja rakenteen suhteeseen liittyvii problematiikka on niin keskeisessii 

asemassa yhteiskuntatieteellisessii mtkimuksessa, ettii jokainen yhteiskuntaa kiisittelevii 

tutkimus nojaa, viihintJiiin implisiittisesti, jonkinlaiseen kiisitykseen toimijoiden ja 

rakenteen luonteesta (Wendt 1987,337). 

Tassii tyiissii kiiyttiimani kiisitykset toimijoiden ja rakenteen suhteesta olen muodostanut 

liihinnii Waiter Carlsnaesin ja Heikki Patomiien esittiimien niikiikulmien avulla . 

Carlsnaes muotoili oman kantansa VUonna 1992 ilmestyneessii artikkelissa. Siinii han 

jakoi ulkopoliittisen toiminnan selittiimisen intentionaaliseen, dispositionaaliseen ja 

rakenteelliseen ulottuvuuteen, jotka ovat analyyttisesti erotettavissa, mutta ulkopoliittista 

toimintaa selitettiiessii ne on yhdistettiivii toisiinsa, jotta selityksen analyyttinen syvyys 

kasvaisi (ks. kuvio 2.1)". Intentionaalinen ulottuvuus selittiiii, mitii varten toimija 

suorittaa tietyn toiminnon. Hiin tekee valintoja, joiden tarkoituksena on toteuttaa 

mahdollisimman hyvin hanen mieltymyksiiiiin. Dispositionaalisen ulottuvuuden arvot ja 

havainnot puolestaan selittiiviit sitli, miksi toimijalia on tiettyjii mieltymyksiii. 

Dispositionaalinen ulottuvuus tarjoaa selityksen si lie, mistii johmen toimija valitsee 

tietyn toimintalinjan. Intentionaalinen ja dispositionaalinen ulottuvuus tarjoavat siis 

"mitii varten" (in order 10) ja "mistli johmen" (because of) -selityksiii inhimilliselle 

toiminnalle. (Carlsnaes 1992, 254-255.) Jotta toiminta perusmisi aidosti valintoihin ja 

preferensseihin, ihmisellii tliytyy aina olia useita mahdollisia toimintavaihtoehtoja. 

Toiminta tarkoittaa siis interventiota ulkopuoliseen maailmaan, joka aiheuttaa 

maailmassa jonkinlaista muutosta. Muutoksen ei tarvitse olla milliiiin tavalla 

dramaattinen. Sormen asennon vaihto, lauseen sanominen ja ydinlatauksen riijiiytys 

kaikki aiheuttavat muutoksia maailmassa. Toiminta vaatii aina myos toiminnan 

mahdollistavia resursseja, ja resurssit myiis osaltaan miiiirittiiviit sitii, onko toiminnalla 

haluttuja vaikumksia. (Patomiiki 2002,112-113 .) 

ltKuviot 16ytyvat ryon lopusta liitteesta Ill. 
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Niiiden kahden ulottuvuuden tarjoama malli on viela tiiysin individualistisen 

metodologian mukainen. Vaikkakin ihmisten toiminnan perusteet ovat toiminnan syitii, 

materiaaliset ja sosiaaliset rakenteet muodostavat olosuhteet niiille toiminnan perusteille 

ja maarittiiviit myos toiminnan tuloksellisuutta (Patomiiki & Wight 2000, 232). 

Rakenteilla ei ole toimijoista riippumatonta kausaalista vaikutusta. Ne eiviit pakota 

ihrnisiii toimimaan tietyllii tavalla, mutta ne muodostavat olosuhteet, jotka rajoinavat 

joitain toimintalinjoja ja mahdollistavat toisia. Marxia mukaillen ihmiset luovat oman 

historiansa, mutta eiviit tee sitii valitsemissaan olosuhteissa. 12 

lnslitutionaalisen asetelman kuvauksessa Patomiien esiniimii kuvaus rakenteesta 

toimijoiden viilisinii sisaisina ja ulkoisina suhteina on mielestiini osuva. Sisiiinen suhde 

kahden toimijan viilillii tarkoittaa sita, ena toinen ei olisi olennaisesti sitii mita se on, jos 

se ei olisi sellaisessa suhteessa toiseen, missii se on. Sisiiiset suhteet rakentuvat ilmioiden 

perustavien siiiintojen kauna . Perustavat siiannot mahdollistavat merkityksellistii 

toimintaa. Niiden avulla rakennamme kuvamme maailmasta. Myos perustavia siiiintojii 

voidaan rikkoa, muna perustavan siiiinoon rikkominen muuttaa tilanleen olennaisesli 

toiseksi kuin mitii se aikaisemmin oli. Sisaiset suhteet ovat kiisitteellisesti 

viilttiimiinomiii, kun taas ulkoiset suhteet ovat kasineellisesti sattumanvaraisia, 

mahdollisia. Ulkoiset suhteet oval eri toimijoiden viilisiii suhteita, jotka voisivat olla 

myos loisin, ilman ena ilmion identiteeni muuttuisi mitenkaan ratkaisevasti. Ulkoisel 

suhteel muodostuvat perustavien ja regulatiivisten siiiintojen mukaisen toiminnan 

seurauksena. (Patomiiki 2002, 102-117,) Tiillainen kiisitys rakenteesta tekee 

institutionaalisesta asetelmasta tietyssii tilanteessa vallitseviin perustaviin Ja 

regulatiivisiin siiiintoihin nojaavan toimijoiden suhteiden verkon . Toimijat ovat siis 

tietynJaisissa suhteissa lOisiinsa, mikii vaikunaa siihen, millainen toiminta missiikin 

tilanteessa on mahdollista ilman siiiintojen rikkomisesta tulevia sanktioita. Vaikka useat 

siiantojen rikkomisesta seuraavat sanktiot ovatkin palautettavissa viikivaltakoneistoon 

J2 "Ihmiset tekevat itse historiansa. mutta he eiviit tee sita mieJensa mukaa. he eivat tee sitii 
omavalinlaisissa, vaan viifittomiisti olemassaolevissa. annefuissa ja perinnoksi jiiiineissii olosuhteiss3. 
Kaikkien edesmenneiden polvien perinteet painavat vuorenraskaina eliivien aivoja." (Marx 1978, 148. 
Korostus lisatty.) Tama Marxin muotoilu esineellistiia mielestiini rakenteita liikaa. Ihmiset voivat 
kuitenkin. vaikkakin rajoitetuissa maarin, muuttaa my6s olosuhteitaan. Ne eiviit siis ale v.iiiitlomasti 
olemassaolevia. annettuja ja perinnoksijiil'ineita . Palaan tiihan ajatukseen luvussa 5. 
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(asevoimat, poliisi, vankila jne.), voidaan siiiintiijen rikkomisesta rangaista myiis 

ulossulkemisella, aseman menetyksella tai mu ilia sosiaalisilla menetelmillii. 

Rakenteeseen ja toimijaan liinyvien ominaisuuksien synteesiin perustuva selittaminen 

vaatii hieman kehittyneemman kasityksen kausaliteetista kuin mitii perinteinen "jos A 

niin 8" -kiisitys pystyy tarjoamaan. Kausaalisuhde ei ole koskaan niin yksinkertainen. 

Perinteisen tavan sijaan kriittiseen realismiin kytkeytyneet henkiliit ovat seuranneet J. L. 

Mackieta ja maaritelleet kausaliteetin niin kutsutun INUS-ehdon mukaisesti : syy on 

riittiimatiin, mutta valttamatiin (tai tarpeellinen) osa kokonaisuutta (kompleksia), joka 

itsessiiiin on riittiiva mutta ei viilttiimatiin seurauksen tuottamiseksi" (Patomiiki 2002, 

76). lohimillisen toiminnan selittiimisessa toimijan toiminnan perusteet (intentionaalinen 

ja dispositionaalinen ulottuvuus) ovat viilttiimaton, muttei riittiiva osa toiminnan 

selittiimistii. Lisiiksi tarvitaan ymmarrystii rakenteista, jotka yhdessa perustelujen kanssa 

muodostavat riittiivan, mutta ei viilttiimattiiman osan selitykseen. Tiillainen maiiritelma 

viittaa my6s siihen, etta periaatteessa aina on olemassa monta mahdollista syytii, jotka 

voivat aiheuttaa tietyn seurauksen. Empiirisen tutkimuksen tehtiiviina onkin liiytiia se 

syy, joka tietyssii aktuaalisessa tilanteessa on aiheuttanut tutkimuksen kohteena olevan 

ilmion,I4 

INUS-ehtoon perustuvan selittiimisen avaamisessa ajatus kausaalikompleksista tarjoaa 

yhden muistilistan asioista, joita yhteiskunnallisen ilmiiin selittiimisessa on kiiytiivii liipi . 

T4mii muistilista perustuu kriittisen realismin mukaiseen kasitykseen todellisuuden 

sosiaalisen kerrostuman rakenteesta ja sen rakennusosista. Kausaalikompleksin osia ovat: 

1.1 Maaritehna on englanniksi seuraava: Cause in an Insufficient but Necessary (Non-redundant) element 
ofa complex that is itself Unnecessary but Sufficient for the produetion ora result. 
IJ Mackie havainnollistaa INUS-ehdon mukaista kasitystii kausaliteetista rulipalon syyn rutk innasta 
haetulla esimerkilHi. Tutkinnassa p:Hidytiian tulokseen, jonka mukaan tulipalon aiheuni oikosulku 
tietyssa osassa talca. Oikosulku kyseisessa talon osassa ei kuitenkaan OIlUl valnamat6n ehlo tulipalolle: 
oikosulku jossa in lOisessa osassa taloa tai vaikkapa tuhopoltossa kaytetty polnopullo olisivat voineet 
aiheunaa 53man tuloksen. Oikosulku ei myoskaan ollut riittiiv3. ehto palolle: jos oikosulku olisi 
tapahtunut paikassa, jonka lahella ei ole herkiisti syttyvia materiaaleja tulipalo ei olisi syttynyt. 
Toisaalta palava materiaali ja oikosulkukaan eivat ole riittiiva syy tulipalolle, silJa automaattinen 
sammutusjarjestelma olisi voinut ehkaista tulipalon, jos sellainen olisi ollut kaytOssa tapahtumapaikalla . 
Esimerkin tapauksessa oikosulku toimi si is vl!iltiimanomana. muttei riiltavana ehLOna rulipalolle,ja 
yhdistettyna useisiin muihin tekijtiihin saamme riittavan syyn tulipalon syttymiselle. (Esimerkki on 
muokattu teoksesta Patomaki 2002, 77.) 
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I) toimijat, 11) merlcityksellinen toiminta, JIl) perustavat ja regulatiiviset saiinnot, IV) 

toimijoiden resurssit ja V) kiiyUinnot. Kausaalikompleksi muodostaa rustoriallisesti 

rakentuneen kontekstin, jonka puitteissa merkityksellinen toiminta on mahdoUista . 

Yhdessa nama toisiinsa liittyvat, mutta analyytt isesti erotettavissa olevat sosiaalisen 

todellisuuden osat muodostavat kokonaisuuden, jonka avuUa voidaan selitlaa tutlcimuksen 

kohteena oleva ilmio . Empiirisen tutkimuksen tehtavana on siis muodostaa kasitys siitii 

kausaalikompleksista, joka on aiheuttanut tutlcimuksen kohteena olevan ilmion. (Patomiilci 

2002,119-120.) 

Epistemologiassaan kriittinen realismi nojaa Rom Harr';n kiisityksiin tieteellisen 

ajanelun periaatteista. Tutkimuksen tehtiiviinii on luoda ikoninen malli tutlcittavasta 

ilmiostii. "Ikoninen malli on 'kuva' mahdollisesta mekanismista, joka tuottaa ilmi6n" 

(Harre 1970, 54) Aktuaalisen, historiassa tapahtuneen prosessin selittiimisessii on siis 

luotava kuva mahdollisesta kausaalikompleksista , jonka katsotaan olevan tutlcittavan 

ilmiOn taustalla. Yhteiskuntatieteellisessa tutkimuksessa mallit perustuvat tutkittavasta 

ilmi6stii tehtyirun havaintoihin (tiissii tapauksessa ilmi6stii jaljiksi jiianeisiin teksteihin). 

Malli ei kuitenkaan ole sama asia kuin sen kohde, vaan se on kohteesta tehty idealisaatio 

lai abstraktio. Idealisaatiossa kohteen kaikki ominaisuudet siiilytetiiiin, mutta osa niistii 

tehdiiiin jonkin arvoasteikon mukaan paremmiksi kuin kohteen ominaisuudet. 

Abstraktioon perustuvassa mallissa on viihemmiin ominaisuuksia kuin sen kohteessa. 

Siinii osa ilmion osisla on jatetty pois, koska niiden merkitys ilmi6n selittiimisen 

kaooalta katsotaan viihiiiseksi. Abstraktiossa on kuitenkin erittiiin tiirkeiiii , ettei ilmi6n 

kannalta tiirkeitii asioita abstrahoida pois mallista. (Patomaki 2002 , 126-128; Harr'; , 

1970 41-42.) Omassa tutkimuksessani rakennan mallin LaIVian kansalaisuuslain 

laatimisesta abstraktion avulla. Malli on abstrahoitu niin, ettii LaIVian sisiiiset 

kamppailut on jiitetty pois ellei niilla ole selkeiisti vaikutusta LaIVian ja kansainviilisten 

jiirjest6jen kaymiin neuvotteluihin lain muuttamisesta. LaIVian sisiiisiii kamppailuja 

kuvataan vain, jos ne ovat olennaisia kansainviilisten neuvotteluiden kuvaamisen tai 

neuvottelun osapuolten kantojen perustelun kaooalta. Tarnii abstraktion Iinja on valittu 

siksi, ettii voisin paikata LaIVian viihemmist6politiikkaan liittyviissii tutkimuksessa 

havaitsemaani puutetta. 
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lkoniset mallit rakentuvat neljiin elementin varaan. (I) Eksistentaaliset oletukset 

kiisitteJeviit yksittiiisiii asioita, ominaisuuksia ja muita empiirisesti todennettavissa olevia 

asioita, joiden olemassaoloa tiiytyy tarkastella empiirisen tutkimuksen keinoin. (11) 

Sisiiisiii suhteita ja toimintamahdollisuuksia koskevat oletukset ovat erilaisia " miten 

tiimii on mahdollista" -kysymyksiii. Niimii tarkoittavat ilmi66n Iiittyvien perustavien ja 

saiitelevien siiiint6jen ja niihin pohjautuvien sisiiisten suhteiden kuvaamista. Tiissii 

voidaan kiiyttiiii apuna suhteiden ja siiiint6jen historiallisen muodostumisen kuvaamista. 

(1II) Mallin kuvaukset ovat metaforia, metonyymeja, analogioita ja 

yhteiskuntatieteellisistii teorioista haettuja kuvauksia, joiden avulla mallista tulee 

helpommin avautuva. (IV) Kausaaliset oletukset ovat viiittiimiii tiirkeimmistii 

materiaalisista ja vaikuttavista syistii, jotka ovat aiheuttaneet ilmi6n. Kausaaliset 

viiittiimiit tiiytyy perustaa empiiriseen tutkimukseen, mutta toisaalta kontrafaktuaalinen 

ajattelukin voi auttaa selkeyttiimiiiin ajatuskulkuja. (Patomiiki 2002, 131-132.) 

Mallin rakentaminen voi periaatteessa edetii kahta tietii, mutt a yhteiskuntatieteiden 

tutkimuskohteen erityispiirteiden vuoksi vain toinen niistii soveltuu yhteiskuntatieteisiin. 

Ampliatiivisessa, laajentavassa liihestymistavassa liihdetiiiin liikkeelle teoriasta, jonka 

katsotaan olevan totta kaiken nykyisen tiedon nojalla, ja teorian selittiimiiii aluetta 

laajennetaan soveltama 11 a sitii aina uusiin kohteisiin. Reduktiivinen, supistava 

liihestymistapa puolestaan liihtee laajasta joukosta hypoteeseja, joiden miiiiriiii pyritiiiin 

tutkimuksen perusteella supistamaan niin, ettii lopulta jiiii jiiljelie yksi hypoteesi, jonka 

mukaisesti malli rakennetaan. Reduktiivinen liihestymistapa ei kuitenkaan tarkoita sitii, 

ettii heti tutkimuksen alussa luodaan hypoteesit, joita ei muokata eniiii tutkimuksen 

edistyessii. Tutkimuksen edetessii vanhoja hypoteeseja voidaan muokata ja niiin Juoda 

uusia hypoteeseja, joiden sopivuutta tutkimuksen kohteena olevan ilmi6n kuvaamiseen 

arvioidaan jatkuvasti uudestaan. Tutkimus ei siis periaatteessa lopu koskaan, sillii aina 

voidaan 16ytiiii niik6kulma, joka on paremmin puolustettavissa kuin mikiiiin 

aikaisemmista niikokulmista. (Patomiiki 2002, 124- J 26.) 

Ampliatiivisessa liihestymistavassa on suuri vaara, ettii tutkija asettaa tutkimuskohteelle 

teoriastaan liibteviii sokeita ja hiiiritseviii ennakkoluuloja, kun taas reduktiivisen 

liihestymistavan tarkoituksena on maksimoida avoimuutta ja oppimismahdollisuuksia. 
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lhmistieteiden tutkimuskohde on luonteeltaan sellainen, ettei siitii ole mahdollista luoda 

''ylihistoriallisia'' tai paikastaja kultruurista riippumattomia teorioita , jotka olisivat "totta 

kaiken nykyisen tied on nojalla" ." lnhimillinen toiminta on aina merkityksellistettyii eli 

tutkimuksen kohde on jo valmiiksi jiisennelty. Teoriasta liihtevii selitystapa ei 

viilttiimiittii onnistu kohtaamaan tutkimuksen kohteena olevien toimijoiden niikiikulmia 

ja heidan tapaansa ymmiirtiiii maailmaa, mikii on kuitenkin viilttiimiitiintii inhimillisen 

toiminnan selittamisessa. Reduktiivisella liihestymistavalla tehtiiviissii rutkimuksessa 

kiiytiinnon toimijoiden nakiikulmien huomioiminen on huomattavasti helpompaa. 

Anthony Giddens (ks. 1984, 284) on kutsunut tiimiin tyylistii liihestymistapaa 

kaksoishermeneutiikaksi. Tutkimusta tehtiiessii liikutaan ensinniilcin eri teorioiden viililHi 

ja toiseksi teorioiden ja valmiiksi merkityksellistetyn maailman viililla. Tarkoiruksena on 

loytiiii resursseja teoreettisista perinteistii ja kielestiimme, Joiden avulla voimme tehdii 

ennalta vieraan ilmion meille turummaksi. (Patomiiki 2002, 123.) Yhteiskunnallisten 

ilmioiden tutkiminen vaatii niiden historian ja toimijoiden erityispiirteiden 

ymmiirtiimistii. Kiiytiinniin toimijoiden niikokulmien ja taustan huomioonottamiseUa 

voidaan viilttiiii liiallista reifikaatiolta, ihmisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden 

esineellistiimistii (Ks. Markovic 1993). 

2.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielman rakenne perustuu ikonisen maUin eri tyyppisten oletusten viiliselle 

erottelulle. Luvussa kolme esittelen kolme hypoteesia vaikuttavista syistii, jotka ovat 

Latvian halliruksen linjan muutoksen taustalla. Olen muotoillut hypoteesit Tomas Rissen 

esittiintien kolmen toiminnan logiikan avulla . Jokainen niiistii kolmesta hypoteesista 

perustuu erilaiselle kiisitykselle Latvian hallituksen linjanmuutoksen perusteista. 

Hypoteesit toimivat siis kausaalisina oletuksina ja niiden taustaUa olevat teoriat mallin 

kuvauksina, mistii tutkimuksen loppuvaiheessa supistetaan po is kaikki muut paitsi se, 

joka kuvaa tilannetta parhaiten. Esittelen luvussa myiis empiiriseen analyysiin 

kiiyttiimiini menetelmiin, dialogisen metodin. Tiimiin menetelmiin avulla pyrin 

I' Kasitys ylihistoriallisten teorioiden mahdottomuudesta on yksi kriittisten teorioiden perustavista 
eroista traditionaalisiin teorioihin nahden. Kriittisestii teanasta kansainvalisten suhteiden rutkimukseen 
,ove!letton. k,. Cox t996; P.lOmaki 1992. 
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viimekadessa loytiimaan ne materiaaliset ja vaikuttavat syyt, jotka aktuaalisesti 

vaikuttivat Latvian hallituksen paatokseen poiketa linjastaan ja Iieventaa 

kansalaisuuslainsaadiintoaiin . 

Luvuissa neljii ja viisi keskityn tilanteeseen liittyviin eksistentiaalisiin oletuksiin sekii 

sisiiisiii suhteita ja toimintamahdollisuuksia koskeviin oletuksiin. Luvussa neljii esittelen 

aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen Latvian vahemmistodynamiikkaan Iiittyviii 

sisiiisia suhteita ja niitii muodostavia siiiintojii. Niiiden suhteiden kartoittamisessa kiiytiin 

apunani Rogers Brubakerin nationalismitutkimuksia. Esittelen luvussa myos tilanteen 

taustoja ja Latvian sekii Veniijiin poliittisten Iinjojen erityispiirteitii. Luku toimii yleisenii 

tilanteen kuvauksena lukijalle, jOka ei ole aikaisemmin paneutunut Latvian 

viihemmistotilanteeseen ja toisaalta se on myos olennainen osa kysymyksenasetteluani: 

Jotta voi viiittiiii. tutkivansa rauhanomaista muutosta rauhanomaisesti kehittyneessa 

tilanteessa, on esiteltiivii kehityskulku, joka olisi voinut muuttua avoimeksi viikivallaksi. 

Brubakerin mall in avulla voimme identifioida yhden tiillaisen kehityskulun. 

Luvussa viisi Iisiiiin Brubakerin esittelemaiin dynamiikkaan osa-alueen, jota Brubaker ei 

itse juurikaan kiisitellyt: kansainviiliset jiirjestot. Kuvaan aluksi Iyhyesti kansainviilisen 

oikeuden viihemmistojensuojelujiirjestelmiiii ja syitii siihen, miksi se ei ole toiminUl 

Latviassa. Tiimiin jiilkeen siirryn kuvaamaan viihemman tutkittua viihemmislojen 

suojeluun tiihtiiiiviiii poliittista j iiIjestelmaa. Kansainviilisten jiirjeslojen puilteissa luotuja 

sopimuksia tutkimalla pyrin hahmottelemaan eri jarjestojen viilisiii suhteila Latviaan ja 

toisiinsa. 

Kuudennessa luvussa rakennan tarkemman mallin Latvian ja kansainviilisten jiirjestojen 

vuosina 1996-98 kiiymistii neuvotteluista Latvian kansalaisuuslainsiiiidiinnon 

muuttamiseksi. Pyrin kytkemiiiin kamppailun aikaisemmissa luvuissa esittiimiini 

kuvauksiin toimijoiden, saantojen ja suhteiden erityispiirteistii ja lopulta luomaan mall in, 

joka perustuu dialogisen menetelmiin avulla tekemiiiini analyysiin. Testaan luvussa 

Rissen teoretisointien pohjalta luorniani hypoteeseja kokeilemalla mikii niistii kuvaa 

tilannetta parhaiten. Tarkastelun kohteena on Latvian hallituksen ja jiirjestojen 

neuvottelut, mutta otan huomioon my6s muut toimijat, kun tarvetta ilmenee. 
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PiiiiteImissiini pyrin valottamaan mallini mukaisen vahemmist6jensuojelujiirjestelmiin 

vahvuuksia ja mahdollisia edessii olevia ongelmia. 
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3 TEORJA, MENETELMA. JA HYPOTEESIT 

3.1 Tomas Rissen kolme toiminnan logiikkaa 

Konstruktivismin ja rationaalisen valinnan teorian viilmen kamppailu on ollut yksi 

keskeisimrnistii teoreettisista keskusteluista angloamerikkalaisessa kansainviilisten 

suhteiden tutkimuksessa viime vuosma (ks. Katzenstein, Keohane & Krasner (eds .) 

1998; erityisesti March & Olsen 1998). Niimii teoreettiset perinteet sisiiltiiviit hyvin 

erilaiset kiisitykset inhimillisen toiminnan "logiikasta". Konstruktivistit tarkastelevat 

soveliaisuuden logiikan mukaista toimintaa, jossa toimijat rakentavat toiminnallaan 

itselleen identiteetin, ja toisaalta toimijan identiteetti vaikuttaa siihen, minkiilainen 

toiminta tietyssii tilanteissa niihdiiiin sopivana ("hyviit ihmiset toimivat tavalla X"). 

Rationalistit puolestaan keskittyviit tavoilleellisuuden logiikkaan, jonka mukaan 

toimijoiden identiteetit ja intressit ovat hyvin muuttumattomia ja toimijat pyrkiviit 

yksittiiisissii tapauksissa toimimaan maksimoidakseen oman etunsa. (March & Olsen 

1998, 948-952.) Tomas Risse osallistui tiihiin "amerikkalaiseen" keskusteluun 

yhdistiimallii nama kaksi logiikkaa ja kolmannen, saksalaisessa teoreettisessa 

keskustelussa kehitellyn logiikan yhdeksi teoreettiseksi tytikaluksi, jonka avulla voidaan 

kuvata empiirisiii ilmi6itii. Risse esitteli soveliaisuuden ja tavoitteellisuuden logiikkojen 

rinnalle viiillelyn logiikan, joka rakenruu Jiirgen Habermasin komrnunikatiivisen 

toiminnan teorialle. 

Rissen idea perusruu siihen, etta yhden toiminnan logiikan esiintyminen maailmassa ei 

sulje po is muiden logiikkojen esiintyrnismahdollisuuksia. Ihmisia ei esineellisteta 

toimimaan jokaisessa tilanteessa tietyn logiikan mukaisesti, vaan eri tilanteissa ihmiset 

voivat toimia eri periaatteiden mukaan. Toisin sanoen toiminnan kolme logiikkaa eivat 

ole toisiaan poissulkevia. Ne ovat pikemminkin ideaalityyppeja, jotka eivat ilmene 

maailmassa puhtaassa muodossaan, vaan toisiinsa sekoittuneina. Tata ideaa voidaan 

havainnollistaa kolmiolla, jossa jokaisessa kulmassa on yksi toiminnan logiikka ja 

todelliset tilanteet sijoittuvat jonnekin kolmion rajaamalle alueelle. (Risse 2000 3-4. Ks. 

Kuvio 3. \.) Empiirisessii rutkimuksessa ei siis rule kysyii "mitii logiikkaa toimijat 

seuraavat?", vaan "mikii logiikka pystyy kuvaamaan toimintaa parhaiten?" 
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Kansainviilisten suhteiden tutkimuksessa on usein liihdetty joko soveliaisuuden 

logiikasta tai tavoitteellisuuden logiikasta ja rakennettu kuvattavasta tilanteesta valitun 

logiikan mukainen malli. Tiimii vastaa ampliatiivista mallintamista, jossa laajennetaan 

rationaalisen toiminnan teorian tai konstruktivististen liihestymistapojen sovellusalaa. 

Karrikoiden voidaan esittiiii, ettii tutkija luo kuvaamastaan prosessista mall in, jonka 

mukaan prosessin tiiytyi toimia, koska ihmiset toimivat aina tietyn logiikan mukaan. 

Rissen kehittelemii idea soveltuu hyvin reduktiivisella liihestymistavalla tehtiiviiiin 

ikonisen mallin rakentamiseen. Tyiikaluna se on avoin kaikille kolmelle toiminnan 

logiikalle ja niiden sekoituksille. Tiimii mahdollistaa tutkimuksen joustavuuden ja 

kiiytiinnon toimijoiden niikiikuImien huomioimisen. Empiirisessii tutkimuksessa tutkija 

luo hypoteeseja eri logiikkoja yhdistelemiillii, ja tutkimuksen kuluessa supistaa 

hypoteesien miiiiriiii, kunnes jiiljellii on yksi, joka tarjoaa (toistaiseksi) parhaiten 

toimivan mallin. 

Myos Latvian hallituksen piiiitiistii muuttaa kansalaisuuslakiaan voi periaatteessa kuvata 

kaikilla kolmella toiminnan logiikalla ja lukemattomilla niiden sekoituksilla . Tiihiin 

ty6hon luomani hypoteesit perustuvat hyvin selkeiisti jokainen omaan toiminnan 

logiikkaan. Hypoteeseista ensimmiiinen perustuu liihinnii tavoitteellisuuden logiikkaan, 

johon on otettu mukaan hieman kommunikatiivisia aspekteja. Kaksi muuta sijoittuvat 

viiittelyn ja soveliaisuuden logiikkojen viilille. Toinen hypoteesi on erittiiin liihellii 

viiittelyn logiikka ja kolmas liihempiinii soveliaisuuden logiikkaa. Jatkossa kiiytiin niiistii 

hypoteeseista niissii vallitsevana olevan logiikan mukaista nimitystii, vaikka ne eiviit 

edustakkaan niitii puhtaassa muodossa. 

Tavoitteellisuuden logiikkaan perustuva hypoteesi nojaa rationaalisen valinnan teoriaan . 

Jon Elster on kuvannut rationaalisen valinnan teoriaa seuraavasti: 

Kohdatessaan useita toimintavaihtoehtoja ihmiset yleensii tOlmlvat 
tavalla, jolla he uskovat olevan kaiken kaikkiaan parhaat tulokset. ... 
Rationaalinen valinta on instrumentaalista: sitii ohjaa toiminnan tulokset 
Toimintoja arvostetaan ja ne valitaan, ei niiden itsensii vuoksi, vaan 
enemmiin tai viihemmiin tehokkaina keinoina muihin piiiimiiiiriin. (Elster 
1989,22.) 
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Rationaalinen toirninta on siis strategista. Se on suuntautunut johonkin piiiimiiiiriiiin, joka 

on itse toiminnan ulkopuolella. Tiimii piiiimiiiirii miiiirittyy toimijan identiteetin ja sen 

mukaisten intressien kautta . ldentiteetti ja intressit pysyviit muuttumattomina 

yksiniiisissii tilanteissa. Rationaalisen toiminnan tavoitteena on maksimoida toimijan 

intressit ja preferenssit kussakin tilanteessa. (Risse 2000, 3-4.) 

Vaikka Elster kannattaakin metodologista individualismia ja ajattelee, ettii 

yhteiskuntatieteissii tiirkeimpiinii tehtiiviinii on yksiliin toiminnan selittiiminen, 

hiinenkiiiin mielestii toimintaa ei voida selittiiii pelkiistiiiin yksiliiiden intressien avulla. 

Yksiliit eiviit toimi tyhjiiissii, vaan he toimivat tilanteissa, joissa on tiettyjii rajoitteita ja 

mahdollisuuksia. Tiissii niikiikulmassa toiminta selitetiiiin mahdollisuuksien ja 

mieltymysten avulla eli sillii, miten on mahdollista toimia ja sillii miten toimija haluaa 

toimia. Rationaalinen toiminta on siis strategista toimintaa, jonka tavoitteena on edistiiii 

toimijan intressejii tilanteessa, jossa on erilaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. (Elster 

1989,13-15.) 

Yksi rajoituksia ja mahdollisuuksia luovista tekijiiistii on aina toiset toimija!. 

Strategisessa vuorovaikutuksessa oma toiminta pyritiiiin muotoilemaan niin, ettii se 

tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen, kun muiden toimijoiden mieltymykset ja 

toimintamahdollisuudet otetaan myiis huomioon. Strateginen toiminta sisiiltiiii tiimiin 

vuoksi kommunikaatiota. Toimijat pyrkiviit edistiimaan tavoitteitaan viestimiillii 

vaatimuksia, uhkauksia, lupauksia ja ulospiiiisyja erilaisista tilanteista. Tiima 

kommunikaatio on kuitenkin hyvin erilaista kuin viiittelyn logiikan mukainen 

kommunikaatio. Toimijan identiteetti ja intressit pysyviit muuttumattomina. 

Kommunikaatio on vain yksi viiline, jolla pyritiiiin parantamaan toiminnan lopputulosta. 

(Risse 2000. 8.) 

Tavoitteellisuuden logiikkaan perustuva hypoteesi Latvian hallituksen politiikan 

muutokseen johtaneista syistii on hyvin liihellii Judith Kelleyn tutkimuksen tuloksia 

(Kelley 2000). Kelley nojaa tutkimuksessaan rationaalisen valinnan teoriaan, jota han 

tiiydentiiii sanktioteoriaan liinyvilla piirteillii (em!. , 7 ja 40 viite 18). Mahdollinen EU Ua 

NATO) jasenyys kytketiiiin tienyyn politiikan muutokseen, jolloin strategisen toiminnan 
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ympiiristii muuttuu niin, ettii aikaisemmin hyliitty linja muodostuu toimijan intressien 

kannalta parhaimmaksi. Kelleyn mukaan ETYJ:n ja EN:n painostus ei yksin riitii 

muuttamaan valtion viihemmistiipolitiikkaa, vaan painostusta tiiytyy tukea konkreettisilla 

kannustimilla . EU:n esittiimiit vaatimukset ovat tiirkeitii hallituksen politiikan 

selittiimisessii. Tutkimassani tapauksessa tavoitteellisuuden logiikan mukainen hypoteesi 

on seuraavanlainen: Latvian hallilus havailsee. el/d se ei voi pddslii EU:n ja NATO:n 

jiiseneksi nykyisellii kansalaisuuslaillaan, jOlen se muul/aa lakiaan, vaikka ei 

hyviiksykiiiin organisaalioiden esil/iimiii perusleita lain muutlamiseksi. 

Tomas Rissen esittelemiissii viiittelyn logiikassa kommunikaation motiivit ovat erilaiset 

kuin strategiseen vuorovaikutukseen Iiittyviissii kommunikaatiossa. Viiittelyssii toimijat 

pyrkiviit liiytiimiiiin yhteisymmiirryksen kiistanalaisesta kysymyksestii. "Yhteisymmiirrys 

merkitsee, ettii asianosaiset pitiiviit tietoa piiteviinii, ts. intersubjektiivisesti sitovana" 

(Habermas 1987, 70). Toimijoiden intressit ja identiteetit eiviit ole muuttumattomia, 

vaan he ovat valmiita muuttamaan kiisityksiiiiin maailmasta, itsestiiiin, intresseistiiiin ja 

sopivasta toiminnasta viiittelyn seurauksena. Konsensukseen tiihtiiiiviit viiittelyt voidaan 

jakaa kahteen luokkaan. "Teoreettisissa keskusteluissa" kiisitelliiiin maailmaa koskevia 

viiittiimiii ja syy-seuraus suhteita. "Kiiytiinniillisissa keskusteluissa" viiitelliiiin sopivasta 

toiminnasta tietyssii tilanteessa tai siitii, mitkii siiiinn6t sopivat tilanteeseen." 

Molemmissa tapauksissa olennaista on kuitenkin se, ettii viiittelyyn osallistuvia motivoi 

halu liiytiiii "totuus" joko faktoista tai sopivasta toiminnasta yhteisesti miiiiritellyssii 

tilanteessa. Toimijoiden tulee myos olla valmiita hyviiksymiiiin paras argumentti ja 

muuttamaan kiisityksiiiiin tai toimintalinjaansa sen mukaisesti. (Risse 2000, 6-12.) 

Habermasia seuraten Risse erottaa kaksi olennaista ennakkoehtoa, jotka ovat 

viilttiimiittomiii kommunikatiiviselle toiminnalle . Ensinniikin toimijoiden tiiytyy jakaa 

yhteinen eliimismaailma. Yhteinen eliimismaailma tarkoittaa jaettuja tulkintoja 

maailrnasta ja toimijoista itsestiiiin. Eliirnismaailrnaan kuuluu uskomuksia ja kiisilyksiii 

maailrnasta sekii jaettuja normeja ja saantojii, jotka katsotaan legitiimeiksi. Jaettuja 

J6 Kaytann511inen keskustelu liittyy hyvin Uiheisesti soveliaisuuden logiikkaan. Olennaisin crotus on 
kuitenkin se, ena soveliaisuuden logiikassa tiettyyn identiteeniin ja tilanteeseen liittyva sovelias 
toiminta nahdaan hyvin yksiselitteisesti, kun taas vaittelyn logiikassa keskustellaan siitii, mitka. saannOl 
sopivat tilanteeseen ja mika on niiden mukaan soveliasta toimintaa. 
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IUlkintoja tuottaa yhteinen kieli, historia ja kulttuuri. Jaettu eliimismaailma tarjoaa 

lOimijoille yhteisen taustan, johon he voivat vedota kommunikaatiossa. (Emt. 10-11.) 

Yhdistiiiiko kansainviilisen politiikan toimijoita jaettu eliimismaailma? Tiitii vastaan 

voidaan argumentoida viiirtiimiillii, ettii se on mahdoton, koska kansainviilinen 

jirjestelmii on anarkistinen. Anarkia ei kuitenkaan sulje po is yhteisen eliimismaailman 

mahdollisuutta, vaan se voidaan itse asiassa niihdii yhtenii mahdollisena eliimismaailman 

perustana. Jaettu kiisitys anarkiasta tarjoaa toimijoille kiisityksiii jiirjestelmiin luonteesta 

ja oikeista toimintalinjoista. Toisaalta useat kansainviilisen politiikan osa-alueet ovat 

vabvasti institutionalisoituj a. Esimerkiksi Euroopassa on luotu hyvin laaja 

sopimusjiirjestelmii viihemmistojen oikeuksista. Tiillainen jiiljestelmii tarjoaa yhteisesti 

byviiksyttyjii siiiintojii, joihin kommunikaatiossa voidaan vedota , kun keskustellaan 

soveliaasta toiminnasta jossain yksitiiisessii tapauksessa. (Risse 2000, 14-16.) 

Toinen enJ)akkoehto kommunikatiiviselle toiminnalle on toirnijoiden yhdenvertaisuus. 

Valtasuhteet eiviit saa vaikuttaa siihen, mikii lasketaan hyviiksi argumentiksi tai kuka 

piiisee esittiimiiiin mielipiteensii. Valtasuhteet ovat kuitenkin yksi tiirkeimmistii 

kansainviilisen politiikan piirteista. Valta miiiirittaa hyvin monissa yhteyksissii piiiisya 

keskustelupoytiin ja sitii, rnikii lasketaan hyviiksi argumentiksi. Vaikka valta onkin 

merldttiivii tekijii kansainviilisessii politiikassa, tietyissii tilanteissa argumentaatiollakin 

on viiliii . Jos heikompi osapuoli pysryy muuttamaan vahvemman toimintalinjaa, 

tilanteeseen todenniikoisesti liittyy argumentaatiota. Toisaalta kommunikatiivinen 

toiminta ei tarvitse ideaalia keskustelutilannetta. My6s erivahvuiset toirnijat voivat 

vAitellii ja toimia ikiiiin kuin vallalla ei olisi viiliii. Etenkin vahvasti institutionalisoidussa 

ympiiristossii vallan merkitys viihenee. Tiirkeintii on 16ytiiii aktuaalisessa tilanteessa 

vailruttanut toiminnan logiikka. (Risse 2000, 16-19. Empiirisinii esimerkkeinii Risse 

esittelee Saksojen yhdistymiseen ja ihmisoikeuksiin liittyviii viiittelyjii sivuilla 23-33.) 

Latvian viihemmistopolitiikka kytkeytyy osaksi vahvasti institutionalisoitua 

eurooppalaista viihemmistojensuojelujiirjestelmiiii. On siis hyvin mahdollista, ettii 

Latvian hallitus on joutunut muuttamaan toimintaansa argumentaation seurauksena. Rob 

Zaagman (1999) esittelee tiimiin ryylistii niikokulmaa Latvian tilanteeseen. Hanen 

mukaansa Latvia on joutunut muuttamaan viihemmistopolitiikkaansa ETYJ:n 
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Vihemmistovaltuutetun suositusten vuoksi. Suositukset eiviit ole sitovia ja niiden 

lOpiyuudesta keskustellaan. Latvian hallitus ja kansainviiliset jiirjestot ovat siis 

Viittelyssii pyrkineet liiytiimiiiin yhteisyrumiirryksen Latvian viihemmistiipolitiikan 

sopivasta Iinjasta. Viiittelyn logiikan mukainen hypoteesi on seuraava: Latvian hallilus 

ja iuJnsainviilisel jiiljeslol viiilleleviil Latvian lilanleeseen sopivisla siiiinnoislii, ja 

jiirjeslol saaval vaiculllelllla Latvian halliruksen siilii, el/ii loisenlainen lOiminla on 

loveliaampaa liissii lapauksessa. 

Soveliaisuuden logiikan mukaan nimeiimiini hypo tee si on ehkii kauimpana Rissen 

esittiimiistii ideaalityypistiiiin. Rissen esittelemiiiin soveliaisuuden logiikkaan nojaavassa 

!Diminnan selittiimisessii pyritiiiin aluksi miiiirittiimiiiin toimijan luomaa identiteettiii ja 

selittiimiiiin toiminta toimijan tilannearvion ja valittuun identiteettiin liittyvien siiiintiijen 

mukaan (Risse 2000, 3-4). Tutkimassani tapauksessa tiimii olisi tarkoittanut sitii, ettii 

Latvian hallitus katsoo viihemmistiijensuojelun olevan olennainen osa sitii identiteettiii, 

jota hallitus katsoo Latvian edustavan. Vuonna 1998 tiihiin identiteettiin liittyviii siiiintbjii 

olisi sovellettu kansalaisuuslakiin poistamalla siitii "ikkunajiirjestelmii". Tiima 

nakokulma ei kuitenkaan toimi Latvian tilanteessa, sillii Latvian hallitus oli sopinut, ettei 

se koske kansalaisuuslakiin valtakaudellaan. Latvian hallituksen niikemyksen mukaan 

''ikkunajiirjestelman'' poistaminen ei si is ollut osa sitii identiteettiii, jota hallitus katsoi 

Latvian edustavan. 

Hallituksen toiminnasta voidaan kuitenkin luoda myiis konstruktivistisiin teorioihin 

perustuva hypoteesi. Soveliaisuuden logiikka puhtaassa muodossaan edellyttiiii hyvin 

kiinteiia identiteettiii, jonka pohjalta tilannearvioita tehdiiiin. Erik Ringmarin (1996) 

mukaan identiteettiii ei kuitenkaan voida kaikissa tapauksissa ottaa itsestiiiin selviinii, 

annettuna. Toimijat eiviit voi vain piiiittiiii mikii heidiin identiteettinsii on, keitii he ova!. 

ldentiteetti muodostetaan aina vuorovaikutuksessa toisten toimijoiden kanssa. 

Toimijoiden kertomukset omasta identiteetistiiiin vaativat tunnustusta toisilta toimijoilta, 

ennen kuin niitii voidaan pitiiii perustana intresseille tai siiiintiijen seuraamiselle. 

Tunnustuksen saaminen niiltii, joiden kanssa toimija haluaa identifioitua on erityisen 

tiirkeiiii. (Ringrnar 1996, 66-91.) 
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Entii, jos toimija ei saakaan mnnusmsta kertomukselleen? Mitii han voi tehda, jos hiintii 

ei tunnusteta sellaiseksi toimijaksi, joka hiin katsoo olevansa tai haluaisi olla? Toimijat 

voivat jatkaa identiteettiii rakentavien kertomusten kertomista ja toivoa, etta toiset 

tunnustaisivat ne. Jos kertomusta ei ole mnnustettu aikaisemmin, on hyvin 

epiitodennakiiistii, ettii pelkat puheet saavat muut muuttamaan kasityksiiiiin toimijan 

identiteetistii. Tiimiin yuoksi paras tapa vakuuttaa toiset siitii, etta olemme 

kertomuksiemme mukaisia toimijoita, on toimia kertomuksissa esitetyn identiteetin 

mukaisesti. Toiminnallaan toimijat voivat osoittaa toisille, ettii he todella ovat sellaisia, 

miten he itseiiiin kuvaavat. Kun toimijan identiteettia ei kyseenalaisteta, he voivat toimia 

sen mukaisesti, mutta jos identiteetti kyseenalaistetaan, heidiin tiiytyy toimia 

puolustaakseen identiteettiaan. ldentiteettia puolustava toiminta on erilaista kuin 

intresseja puolustava toiminta. lntressit Iiittyvat aina johonkin identiteettiin. Tiimiin 

vuoksi identiteettiii puolustava toiminta ei nojaa hyiitylaskelmiin, vaan sen tarkoimksena 

OIl muodostaa identiteetti, joka tekee hyiitylaskelmat mahdollisiksi. (Emt. 81-83.) 

Euroopan integraatio voidaan niihda identiteettiprojektina, jossa entiset sosialistimaat 

hakevat mnnusmsta "eurooppalaisuudelleen" tiiyttiimiillii eri jarjestiijen asettamia 

"eurooppalaisuuskriteerejii" (ks. Moisio 2002, 95-97). Tutkimassani tapauksessa Latvian 

hallimksen ja kansainviilisten jiirjestiijen neuvotteluJen esittiiminen osana Latvian 

(eurooppa'laisen) identiteetin muodostamisprosessia mahdollistaa hypoteesin luomisen 

myiis soveliaisuuden logiikan perusteella. Tiimiin niikiikulman mukaan Latvia esittiiii 

olevansa liinsieurooppalainen valtio, mutta ei saa kertomukselleen tunnusmsta . 

Tunnusruksen saamiseksi hallims toimii puolustaakseen identiteettiiian. Soveliaisuuden 

logiikan mukainen hypoteesi on seuraavanlainen: Latvian hallitus katsoo Latvian o/evan 

/iinsieurooppa/ainen va/tio, jonka tiiytyy kunnioiltaa viihemmist6jen oikeuksia, jOlen se 

lievenliiii kansa/aisuus/ainsiiiidiinloiiiin, kaska lunnustetul /iinsieurooppa/aisel va/liol 

eiviillunnusla Latviaa /iintiseksi, jos se ei muula /akiaan. 

3.2 Dialoginen menetelma 

Dialogi-analyysi on suhteellisen uusi ja harvoin kiiytetty menetelmii politiikan 

tutkimuksessa. Hayward R. Alker esitteli menetelmiin yuonna 1988 Thukydideen Melos-
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dialogin analyysissa (Alker 1988. Kirjoitus on julkaistu ja osin myiis kirjoitettu 

uudestaan teoksessa Alker 1996, 23-63.) Alkerin oppilaista Gavan Duffy, Brian K. 

Frederking ja Seth Tucker ovat jatkaneet menctelmiin kehittiimistii (Duffy et al. 1998; 

ks. Patomiiki 1998). Duffy ja kumppanit kuvasivat menetelmiin avulla Yhdysvaltojen ja 

Neuvostoliiton viilisiii keskipitkiinmatkan ydinaseneuvotteluja, jotka johtivat nk. lNF

sopimukseen vuonna 1987. Tiissii tyiissii kiiytiin dialogista menetelmiia Duffyn, 

Frederkingin ja Tuckerin kehittamassa muodossa. 

Dialoginen menetelma koostuu kolrnesta osasta: pragmaalfisen analyysin avulla etsitiiiin 

viiittiimiii, joita osapuolet viilittiiviit ja ottavat vastaan kommunikaatiossa; dialoginen 

viiillelyanalyysi yhdistiia yksittiiiset vaittiimat toisiinsa ja niiin paljastaa uusia oletuksia 

viiittiimien taustalta; formaalilla teoreeman todistuksella osoitetaan, etta lopputulos 

seuraa loogisesti aikaisempien vaiheiden analyysista. Pragmatiikka on kielitieteen osa

alue, joka tutkii viestien sisiilliin ja kontekstin valisiii suhteita. Tiimiin vuoksi ennen 

pragmaattista analyysia on kartoitettava tutkittavat viestit ja esitettiivii jonkinlainen 

kiisitys niiden kontekstista. (Duffy et al. 1998, 272 .) Tiissii tyiissii olen kiiynyt liipi 

Latvian hallitukscn ja kansainviilisten jarjestojen vahemmistopolitiikkaan Iiittyviia 

kommunikaatiota vuosina 1996-1998 ja etsinyt sieltii tapauksia, joissa toinen osapuolista 

esittiiii jonkin uuden argumentin ja pyrkinyt sen jalkeen 16ytiimiiiin toisen osapuolen 

vaStauksen tiihiin argumenttiin. Kommunikaation kontekstin ymmartiimiseksi olen 

tutkinut Latvian vahemmistiitilanteen dynamiikkaa ja kansainviilista 

viihemmistiijensuojelujiirjestelmiiii myiis pidemmallii aikajantecllii ja laajemmassa 

perspektii vissii. 

Konununikaatiossa viilitettavien viestien sisiilt6 ei muodostu pelkiistaiin lausutuista 

sanoista ja niiden merkitykscstii tietyssa kielessii. Samoilla sanoilla ja lauseilla voi eri 

konteksteissa olla erilaisia merkityksiii. Viestien merkitys tietyssii tilanteissa miiiirittyy 

kornmunikaation osapuolten yhteisten kontekstuaalisten uskomusten (mutual contextual 

beliefs) avulla. Namii uskomukset ovat kommunikaation osapuolten kiisityksiii viestien 

taustasta. Ne ovat yhteisiii, ei pelkiistiian siinii mielessii, ettii molemmat omaavat ne, vaan 

myiis niin, ettii molemmat uskovat toisen omaavan ne ja kayttiiviin niitii viestien 

ymmartiimiseksi . Yhteinen kieli ei siis ole ainoa ennakkoehto onnistuneelle 
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kommunikaatiolle. Osapuolilla tiiytyy olla myos yhteisia kontekstuaalisia uskomuksia , 

jona viestit valittyisi aiotulla tavalla. (Bach & Harnish 1979,4-8.) 

Pragmaattisen analyysin tarkoituksena on tutkia viesteja miden kontekstissa ja niiin 

pyrkiii paljastamaan, minkiilaisia aikomuksia puhujalla on ja mitii han haluaa kuulijalle 

viestiii. lhmiset eivat yleensa puhu pelkastaiin harjoinaakseen aiinihuuliaan, vaan he 

haluavat puheellaan saada aikaan jonkinlaista vaikutusta kuulijoissa. Puhuja pyrkii 

puheellaan valiniimiiiin kuulijalle jonkin tietyn kiisityksen tai tuntemuksen. Niiitii 

valiteniiviii kiisityksiii tai tuntemuksia kutsutaan refleksiivisiksi intentioiksi. Jos kuulija 

nmnistaa puhujan intentiot, viestillii on tavoiteltu vaikutus. Yleensa puhujan tavoineena 

ei ole pelkka kasityksen ilrnaiseminen, vaan myos se, ena kuulija muodostaa itselleen 

vastaavan kiisityksen. (Emt. 39-40.) 

Useissa puheakteissa puhujan tavoineita ilrnaisee jokin performatiiviverbi. Esimerkiksi 

lauseessa "minii lupaan olla hyokkaamanii" verbi "Iuvata" viestii kuulijalle, enii puhuja 

aikoo olla hyokkiiamiinii ja enii hiin haluaa kuulijan uskovan, enii hiin on nain sitoutunut 

olemaan hyokkiiiimiinii. Puheaktin teko ei vaadi viilttiirnanii rehellisyytta. Myos 

valehtelu on mahdollista. Puheakteja on tiirniin vuoksi verranava puhujan aikaisempiin 

sitoumuksiin ja kasityksiin, jona voitaisiin arvioida miten rehellinen puhujan intentio on. 

(Duffy et a!. 1998, 273-275.) 

Duffy ja kumppanit kayttiivat apunaan Bachin ja Hamishin luomaa performatiiviverbien 

luokittelua. He jakavat verbit neljiiiin piiiiluokkaan sen mukaan, minkiilaisia intentioita 

ne pyrkiviit viiliniimiiiin: I) konstantiivit ovat toteamuksia, uskomuksen i1mauksia. Ne 

ilmaisevat puhujan uskomuksia ja toivomusta, ettii kuulija muodostaa vastaavan 

uskomuksen (esim. viiiniimiit, kuvaukset, informoinnit, kiistiimiset); 2) direktiivit 

ilmaisevat puhujan kiisitystii jostain kuulijan tulevasta toimesta. Ne iLmaisevat myos 

puhujan toivena, enii kuulija onaa pUhujan uskomuksen yhdeksi toimintansa perusteeksi 

(esim. neuvot, suositukset, kiellot); 3)komissiivit, vakuutukset i1maisevat puhujan 

sitoumuksia. Niitii ovat myos ehdotukset, joissa puhuja lupaa sitoutua johonkin, jos 

tietyt ehdot toteutuvat. Komissiiveihinkin liinyy toive, enii kuulija uskoo puhujan olevan 

sitoutunut lupaamaansa toimintaan (esim. lupaukset, sopimukset, tarjoukset); 4) 
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ilmoitukset ilmaisevat jotain puhujan tunnetta kuulijaa kohtaan. Ilmoituksiin kuuluvat 

seldi aitojen tuntemusten ilmaukset ettii muodolIiset tunnustukset (esim. kiitokset, 

pahoittelut, onnittelut). 10kaiseen naistii paaluokista liittyy joukko refleksiivisia 

intentioita, joita puheakteilla esitetiiiin. Intentioita ei siis valttamattii tarvitse ilmaista 

suoraan, taysin eksplisiittisesti, vaan ne voidaan tunnistaa viestistii performatiiviverbien 

ja kontekstuaalisen luennan avulla. (Bach & Hamish 1979,39-55.) 

Yhteisten kontekstuaalisten uskomusten avulla dialogin osapuolet voivat viilittaa ja ottaa 

vastaan enemman informaatiota kuin mita viestien sanallinen sisalto kertoo. 

Keskustelussa osapuolet voivat implikoida osan informaatiosta . 10tta implikaatiot 

olisivat mahdollisia, keskustelun osapuolten on oltava jokseenkin rationaalisia ja 

noudattaa "yhteistyon periaatetta". rama tarkoittaa sitii, etta osapuolet ymmartavat 

keslrustelevansa ja olettavat toisenkin osapuolen ymmartiivan tiiman. Nain 

kommunikaatiossa mahdollistuu yhteistyon periaate, jonka mukaan osapuolten on 

viestittiiva tavalla, jota kaytiivan keskustelun hyvaksytty suunta ja tarkoitus vaativat. 

Yhteistyon periaate asettaa viesteille erilaisia vaatimuksia. Laadullisten vaatimusten 

mukaan viesteihin ei tule sisallyttiiii uskomuksia, jotka tietiia vaariksi. Maarallisten 

vaatimusten mukaan viesteissa taytyy olla riittiivasti informaatiota keskustelun 

tarkoituksiin. Viestien taytyy myos olla relevantteja ja muodollisesti mahdollisimman 

selkeita. Olettamalla, etta osapuolet noudattavat yhteistyon periaatetta voimme etsia 

viesteista implikaatioita. (DuffY et al. 1998, 274.) Esimerkiksi Latvian hallitus viestitti 

EU:lIe syksylla 1997, ettii se aikoo tutkia syita kansalaisuutta hakemaan oikeutettujen 

hitaaseen naturalisaatioon. EU oli esittiinyt aikaisemmin ns. "ikkunajarjestelman" 

poistamista kansalaisuuslaista, joten ottamalla huomioon keskustelun suunnan ja 

relevanttiuden vaatimuksen havaitaan, etta Latvian hallituksen vas taus implikoi, ettii 

lakia ei tuBa muuttamaan. 

10kaiseen viestiin liittyy myos ennakko-oletuksia, joiden on oltava totta, jotta viestilla 

voisi ylipaatiian olla totuusarvoa. Ennakko-oletuksetkin ovat kiistettiivissa. Esimerkiksi 

lauseen "Ranskan kuningas on kalju" ennakko-oletuksena on, etta "Ranskan kuningas on 

olemassa". Lauseen voi kiistiiii ki istamiillii sen ennakko-oletuksen, mutta toisaalta 
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lauseen hyvaksyminen vaatii myos ennakko-oleruksen hyvaksymistii. Ennakko

oleruksetkin ovat siis merkittiiva osa kommunikaatiota . (Emt. 276.) 

Keskustelussa viestitiian monilia muillakin tavoilla kuin pelkiistiian kirjaimellisesti 

luettaviksi tarkoiteruilla lauseilla. Imentioiden, implikaatioiden ja ennakko-olerusten 

avulla keskustelijat viestiviit paljon enemmiin kuin mita he sanovat. Pragmaattisen 

analyysin tavoitteena on paastii kiisiksi niiihin viesteihin, jotka ovat kirjallisen luennan 

I3voittamattomissa, ja Dain avata argumentaatiota mahdollisimman laajalti niikyviiksi. 

Yksittaisten dialogin siirtojen pragmaattisen analyysin jiilkeen kaikki siirrot kootaan 

dialogiseen viiittelyanalyysiin. Sen avulla voidaan kuvata koko dialogin kulku alusta 

loppuun hyvin tiiviissa muodossa. Vaittelyanalyysi perusruu Nicholas Resherin 

kehittelemiiiin dialektiseen logiikkaan (Resher 1977). Resher kehitteli ideoitaan 

formaalista viiittelystii keskiajalta periytyviin akateemisen viiittelyn pohjalta. Viiittelyyn 

osallistuvat puoJustaja ja vastustaja. Puolustaja esittiiii viiittiimiin ja vastustaja kiistiiii 

viiitteen, joko varovaisesti vaatien lisiiii todisteita viiitteelle tai varauksellisesti 

esittiimalla toisen vaittiimiin, jonka avulla han pyrkii osoittamaan, etta puolustajan 

viiittiimii ei pidii paikkaansa. Puolustaja vastaa vastustajan epiiilyihin pyrkimiillii 

kumoamaan ne. Viiittely jatkuu kunnes osapuolet ovat piiiityneet ratkaisuun, jonka 

molemmat voivat hyviiksyii. 

Resher kehitti myos menetelmiin, jolla koko vaittely voidaan kuvata hyvin tiiviisti. 

Korvaamalla lauseet ja funktiot yksittiiisilla merkeillii viiittelyn kulku on niihtiivissii 

yhdellii silmiiyksellii. Resherin (emt. luku I) kayttiimiit funktiot liittyviit erilaisiin 

viiittiimiityyppeihin. Kategorinen viiittamii ("vaitiin, ettii P") merkitiian huutomerkillii 

(!P). Varovainen vaittiirnii ("P nayttiiisi olevan totta" tai "P sopii yhteen kaiken tiihiin 

asti sanomasi kanssa") merkitiiiin tikarilla (tP). Varauksellinen viiittamii ("P on yleensii 

totta, jos Q") merkitiiiin yhdistiimalla P/QI7. Perimeisistii logiikan merkeistii Resher 

kiiyttiiii aaltoa merkitsemiian negaatiota ("ei-P" merkitiiiin _pIS) Ja & -merkkiii 

n VaraukselIinen viiittiima on yJeensa muotoa "P yleensa, jos Q ja vair.an et11i Q", jolloin se merkitiHin 
P/Q& !Q. 
11 Varovainen kieltiiminen ("osoita etta P" tai "kaikki mitii alet sanonut viittaa siihen etta ei ·P") 
merldtiiall (t-P). 
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merkitsemaan yhdistelmiiii ("P ja Q" merkitiiiin P & Q). Lisaksi lauseita jiisentarnaan 

voidaan tarvittaessa kayttiiii sulkuja." 

Olennaisin ero Resherin alkuperiiisen ja Duffyn, Frederkingin ja Tuckerin kiiyttiiman 

dialektiikan valilla on se, ettii Resherin muotoilussa todistustaakka on aina puolustajalla, 

kun taas Duffylla ja kumppaneilla kumpikin osapuoli voi kiistaii toisen viiittamat. 

Poliittisessa dialogissa todistustaakan siirtaminen on yksi usein kaytetyista strategioista. 

Kwnrnatkin osapuolet voivat esittiiii uusia vaittamia ja kiistiia toisten viiittiimiii 

kategorisesti, varovaisesti tai varauksellisesti. (Duffy et al. 1998, 277.) 

Viimeinen vaihe dialogisessa analyysissa on fonnaali teoreeman todistus. Siinii 

aikaisemmissa vaiheissa luotua mallia testataan kokeilemalla seuraako 

"toimintateoreema" loogisesti edellisten vaiheiden tuloksista. Toimintateoreemalla 

tarkoitetaan dialogin lopputulosta toiselle osapuolelle. Se tarkoittaa niita uskomuksia, 

joiden perusteella toimija paiitti hyviiksyii viiittelyn lopputuloksen. Lopputuloksen tiiytyy 

siis seurata loogisesti osapuolen hyvaksymistii uskomuksista. Muuten malli katsotaan 

epapateviiksi ja analyysi on uusittava. Teoreeman todistuksella voidaan osoittaa, ettii 

luotu malli on sisiiisesti toimiva ja sen avulla voidaan testata hypoteeseja eri uskomusten 

tiirkeydesta lopputulokselle . Kysymalla: "Mitii jos toimija ei uskoisi tiita vaittiimaa? 

Seuraisiko toimintateoreema edelleen?" voimme tarkastella yksittiiisten viiittiimien 

merkitystii lopputuloksen kannalta. Niiin liiydetiiiin lopputuloksen kannalta tiirkeimmat 

premissit, joiden perusteella voi tehda paatelmia kuvattavasta ilmiiistii. (Emt. 277.) 

Dialoginen menetelma on yksi mahdollinen tyiikalu poliittisen vuorovaikutuksen 

analyysissa. Sen avulla ei voida tuottaa kiistatonta kiisitystii tapahturnien kulusta, mikii 

koskee myos kaikkia mu ita menetelmiii. Sen avulla voidaan kuitenkin tuottaa yksi luenta 

tapahtumien kulusta. 

Dialoginen menetelmii on ehkii parasta ymmart3a tekniikaksi, jonka 
avulla voidaan lukea systemaattisesti neuvotteludialogeja. Menetelmii 

I'Vainelyn fonnalisointi on pelkastiian kuvausmenetelma, jonka avuJla dialogin kulkua on he/pompi 
seurala. Samat asiat voidaan ilmaista myos sanallisesti, mutta silloin viiineiden suhteet toisiin ei ale 
niin hyvin esilla. Tassa tyossa esitan dia\ogista moiemmat, fonnalisoidun ja selkokielisen verSion. 
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tuottaa malleja, jotka pakottavat tutkijat eSlttamaan yksityiskohtaisesti 
tulkinnalliset piiiitelmansii, joille heidiin luentansa perustuu . Niinpii namii 
piiiitelmiit tulevat alttiiksi kritiikille samoin kuin malli (tai luenta) tulee 
alttiiksi uudistamiselle toisenlaisten tulkinnallisten oletusten pohjalta. 
(Duffy et al. 1998, 291.) 

Dialogisen menetelman avulla tutkija voi tehdii systemaattisen luennan neuvottelujen 

lrulusta alusta loppuun. Sen avulla voidaan esittiiii tapahtumien kulku eri vaiheissa ja 

niiin osoittaa lopputuloksen lisiiksi myiis tuloksettomia siirtoja. Taman avulla voi 

redusoida toimimattomia hypoteeseja ja myiis osoittaa miksi ne eiviit (tamiin luennan 

mukaan) toimineet. Toisaalta dialoginen menetelma lisiiii tutkimuksen liipiniikyvyyttii. 

Se pakottaa yksiliiimiian tarkasti ja tiiviisti om at tulkinnat, joten tutkimusta on helpompi 

kritisoida. Lukijat voivat paremmin kcskittyii jokaiseen tulkintaan ja kritisoida mallia 

myiis niistii kiisi.n. KIitiikin avulla on mahdollista kehittiiii tarkempia tulkintoja ja sita 

butta paremmin toimivia malleja. 
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4 LATVIAN V AHEMMISTllTILANTEEN DYNAMIIKKA 

4.1 Rogers Brubakerin nationalismin uudelleenkehystiiminen 

Nationalismin tutkimuksessa on usein lahdetty liikkeelle siitii, etta kansa on olemassa 

realistisena, substantiaalisena yhteisona, joka kykenee mielekkaaseen kollektiiviseen 

toimintaan. Kansojen olemassaoloa on pidetty itsestaiin selvyytena. Niiden olemassaolon 

Iavasta on kiistelty ja sitii on tutkittu. Nationalismi on nahty naytelmana, jossa kansat 

ovat paaosissa. Naytelman juonena on yleensa ollut kansan taistelu alistetusta asemasta 

oman valtionsa herraksi . Rogers Brubaker esitteli uuden tavan lahestya nationalismia. 

Kansan kehityskertomuksen sijasta Brubaker tutki nationalismia poliittisena kenttiina, 

jota hallitsee politiikan dynamiikka eika kollektiivin dynamiikka. Brubakerin 

liihestymistavassa kansaa tutkitaan yhtena kaytiinnon kategoriana, institutionalisoituna 

poliittisena ja kulttuurisena ilmionii. Nationalismi ei nain tarkasteluna ole kansan 

kehitystii ohjaava voima, vaan yksi poliittinen nakokulma, josta haetaan pohjaa 

yksilolliselle ja kollektiiviselle toiminnalle . Nationalismia on tutkittava dynaamisena 

osana poliittista kenttaa, ja tutkimuskohteena on kansan kehityksen asemesta 

nationalismin vaikutus kiiytannon tilanteissa. (Brubaker 1996, 13-22.) 

Kaytannon tutkimuksissaan Brubaker keskittyi kehityskertomuksellisten tutkimusten 

Iaiminlyomaan nationalismin muotoon. Kehityskertomus kuvaa kansan taistelua oman 

kansallisvaltion saavuttamiseksi. Brubaker puolestaan tutki niita nationalismin muotoja , 

jotka ilmenevat vasta sen jiilkeen, kun jokin "kansa" on saanut valtion, jota se voi pitiia 

omanaan. Euroopassa on ollut kaksi ajanjaksoa, jolloin rajoja on vedetty uusiksi 

kansallisia rajoja hakien: Ensimmiiisen maailmansodan jiilkeen Euroopan suuret 

imperiumit jaettiin kansallisvaltioperiaatetta seuraten ja kylman sodan paiityttyii 

Jugoslavian, Neuvostoliiton ja Tsekkoslovakian alueet jaettiin eri kansallisuuksien 

kesken'o Uuteen valtioon liittyy kolmentyyppistii nationalismia: Valtion saavuttaneen 

kansan kansal/islavaa nalionalisrnia (nationalizing nationalism), viihemmistoksi uuden 

10 Toisen maailmansodan j~i1keell uusia valtioita luatiin liihinna entisist3 siirtomaista. 



32 

valtion alueelle jiimeen kansan viihemmist6nationalismia sekii viihemmistiin 

''kansallisen kotimaan" kotimaanationalismia. (Emt. 55.) 

Mikiiiin niiistii kolmesta nationalismin lajista ei ole pysyvii ilmiii tai yhteniiinen 

kokonaisuus. Pikemminkin ne ovat erilaisten kamppailevien niikiikulmien kenttii. Eri 

organisaatioilla, puolueilla, liikkeillii ja yksiliiillii on erilaisia niik6kulmia siihen, miten 

(kansallistavan) valtion, viihemmistiin tai viihemmistiin "kotimaan" tulisi toimia 

suhteissa muihin tilanteen osapuoliin. Eri toimijat pyrkiviit edustamaan omaa ryhmiiiinsii 

suhteessa muihin ja toisaalta esittiimiiiin niikemyksiii toisista osapuolista omalle (use in 

hyvin kiistanalaiselle) ryhmiilleen ja ulkopuolisille. Kolme nationalismin lajia ovat 

tiiviissii yhteydessii toisiinsa ja usein myiis vahvistavat toisiaan. Yhdessii niiihin 

nationalismeihin liitryviit toimijat muodostavat dynamiikan, joka voi olla erittiiin altis 

konfli ktei lie. (Emt. 60.) 

Jokaisella nationalismin lajilla on omat erityispiirteensii. Kansallistava nationalismi on 

kokoelma mielipiteitii, joita yhdistiiii niikemys valtiosta "epiitiiydellisenii" tai 

"toteutumattomana" kansallisvaltiona, valtiona, jonka muodostaa tietty kansa ja joka on 

olemassa tuota kansaa varten. Kansallistavan nationalism in mukaan valtio ei ole vielii 

toimiva kansallisvaltio, koska piiiikansallisuuden asema valtiossa on liian heikko. 

Kansan heikon aseman katsotaan olevan seurausta kansaa alistavasta kohtelusta eonen 

kuin se saavutti itseniiisyyden. Kansallistavaan nationalismiin liittyy si is (enemman tai 

viihemmiin manipuloitu) kiisitys kansan alistamisen historiasta ja niikiikulmia politiikan 

linjasta, jolla kansan poliittinen, kulttuurillinen ja taloudellinen asema saadaan nostettua 

sille tasolle, jolla sen pitiiii toimivassa kansallisvaltiossa olla. Kansallistava nationalismi 

on projekti, joka pyrkii "korjaamaan" kansaa vastaan aikaisemmin tehdyt vii iiryydet. 

(Emt. 4-5 & 63-66.) 

Kansallistavan valtion toimet kohdistuvat usein alueella asuvaan kansalliseen 

viihemmistiiiin. Kuten kansallistava nationalismikin, myiis viihemmistiinationalismi on 

kokoelma erilaisia niikiikulmia ja mielipiteitii. Viihemmistiinationalistisiin katsomuksiin 

kuuluu ajatus etnokulttuurisesta kansasta, joka on erotettavissa poliittisessa vallassa 

olevasta kansasta . Tamiin kansan olemassaolo on yksi kamppailun aihe, ei staattinen 
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etnodemografinen fakta. Hlle erilliselle kansalle vaaditaan valtion tunnustustaja valtion 

on myiis taattava viihemmistiille kulttuurisia ja poliittisia oikeuksia. 

Viihemmistonationalismissa olennaista on myiis kuva valtiosta kansallistavana ja 

alistavana valtiona . Jos valtiota ei niihdii alistavana, viihemmistonationalismin 

vaatimuksilta poistuu pohja. (Em!. 60-66 .) 

Viihemmistii ja valtio eiviit useissa tapauksissa kamppaile pelkiistiiiin keskeniian 

viihemmistolle kuuluvista oikeuksista. Kansallisuus, johon viihemmistii katsoo 

kuuluvansa, on usein levittiiytynyt useamman valtion alueelle ja useissa tapauksissa tiilla 

kansalla on "om a" valtio vahemmiston nykyisen asuinvaltion rajan takana. 

Viihemmistiin kansallinen kotimaa katsoo usein oikeudekseen tai jopa 

velvoIl'isuudekseen tarkkailla samaan kansaan kuuluvien asemaa naapurimaassa. 

Tiissiikiiiin tapauksessa kotimaa ei ole staaninen etnodemografinen fakta, vaan kokoelma 

kamppailevia niikiikulmia, joita yhdistiiii niikemys siitii ettii valtion on suojeltava samaan 

kansaan kuuluvien oikeuksia myiis rajan takana. Kotimaanationalistiset nakiikulmatkin 

ammentavat voimansa nakemyksesta, jonka mukaan naapuri valtio on kansallistava 

valtio, joka alistaa vahemmistojaiin. (Em!. 66-67.) 

Kansaltistavan nationalism in, vahemmistiinationalismin ja kotimaanationalismin kentiit 

ovat sisaisessa suhteessa toisiinsa . Yksi ei olisi sitii, mitii se olennaisesti on, jos se ei olisi 

sellaisessa suhteessa toiseen, missii se on. Eri nationalismin kentillii kamppailevat 

toimijat tarkkailevat jatkuvasti toisilla kentilla tapahtuvaa toimintaa, ja osa tietyllii 

kentiilla kiiytiiviia kamppailua on taistelu siitii, miten toiset nationalism in muodot 

esitetaan. Kansallistavia politiikan linjoja puolustavat pyrkiviit esiniimaiin viihemmiston 

epiilojaalina ja sen kotimaan vaatimukset lainomina ja uhkaavina. Viihemmistii- ja 

kotimaanationalistit pyrkiviit esiniimiiiin valtion kansallistavana ja alistavana. Valtion ei 

viilttiimattii tarvitse perustella toimintaansa kansallistavalla retoriikalla, jona se 

niihtaisiin alistavana valtiona, muna jos ja kun valtion edustajat perustelevat toimiaan 

valtakansallisuuden aseman parantamisella, viihemmisto ja sen "kotimaa" voivat paljon 

helpommin puolustaa omia niikokulmiaan. Yhdessii niimii nationalismit muodostavat 

kolmiokantaisen kentiin, jossa eri osat vahvistavat toisiaan. (Emt. 67-69.) 
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Latvian Jcylman sodan jalkeisen viihemrnistotilanteen dynamiikka on keskittynyt lahinna 

(kansallistavan) Latvian ja (kotimaanationalistisen) Venajan viiliseen kamppailuun. 

Latviassa asuvan veniijankielisen viihemrnistiin oma toiminta on ollut hyvin vahiiista ja 

heikosti organisoitua. Monet ryhmat ovat vaittlineet edustavansa venajankielisiii, murta 

nama ryhmiit ovat olieet erittain pieniii ja hajanaisia (Melvin 1995, 39-43). Osasyy 

viihemmistiin heikkoon osaliisrumiseen on Latvian marginalisoiva kansalaisuuspolitiikka 

(Ruutsoo 2002, 398-399). Koska vahemrnistiin omaehtoinen toiminta on ollut erittliin 

viihiiistii ja koska tiissii tutkimuksessa piiaasialiisena tutkimuskohteena on kansainvalisten 

jiirjestiijen ja Latvian halliruksen valiset neuvottelut, keskityn tiissa luvussa liihinnii 

Latvian ja Venajiin haliituksissa esiintyneisiin kansallistaviin ja kotimaanationalistisiin 

niikiikulmiin ja niiden muodostamaan dynarniikkaan. 

4.2 Kansaliistava Latvia 

Kansaliistavien poliittisten linjausten taustalia on kasitys kansan historiasta, jossa kansaa 

on alistettu . Tastii johtuen kansan asema ei ole nyJcyisessa "omassa" valtiossaan sellainen 

kuin sen pitiiisi olla. Kansan asemaa on parannertava erityisilla poliittisilla toimilla, jotta 

valtiosta tulisi oikea kansallisvaltio. Latvian viirikkiiiistii historiasta on helppo liiytiiii 

tukea kansallistaville ajatuksilie. 

Nykyisen Latvian alue ei ole koskaan oliut vain yhden kansallisuuden asurtama. Eri 

kansaliisuuksien poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset voimasuhteet ovat vaihdellet 

viimeisten satojen vuosien aikana huomartavasti. Latvian alue on oHut vuoronperaan 

Saksan, Ruotsin ja Venajan vaHan alia. Valianpitajien vaihteluista huolimarta saksan 

kieli oli merkittavin kieli hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa 1200-luvun 

ristiretkistii aina 1800- luvulie asti. Kulttuurisen tyiinjaon maliien mukaan baltit olivat 

perinteisesti joko maanviljelijiiita tai intellekruelieja. Saksalaiset ja juutalaiset haliitsivat 

kauppaa, ja teollisuus oli liihinna venalaistenja saksalaisten haliussa. (ks. Norgaard et al. 

1996, 58.) Panslavistinen liike katsoi 1800-luvulla Baltian saksalaisten aseman liian 

vahvaksi. Tsaari Aleksanteri III aloitti intensiivisen venalaistiimispolitiikan, jonka 

tarkoituksena oli vahvistaa venajan kielen asemaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. 

(Hiden & Salmon 1991 , 9-24.) 
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Venalaistiimispolitiikka ei ollut ainoa asia, joka ullisi Balrian saksalaisten asemaa. 

Latvialaiset, kuten niin monet muutkin eurooppalaiset (esim. suomalaiset), saivat 

vaikutteita saksalaisesta kansallisromantiikasta. Kehityskertomuksellisiin tarinoihin 

liittyva kansallinen heraaminen tapahtui Latviassa 1800-luvun loppupuolella . 

Kansallinen itsetietoisuus lisaantyi ja kirjallisuutta alettiin harrastaa enenevissa maiirin 

latvian kielellii" . Kansallinen liike yhdisrettyna Euroopan mullistuksiin johti Latvian 

itseniiistymiseen maailmansodan jalkeen. Latvialaiser joutuivar sotimaan useaan 

otteeseen Veniijaa ja Saksaa vastaa, kunnes vuonna 1920 he saavuttivat de facto 

itseniiisyyden. (ks. Hiden & Salmon 199 I, 15-40.) 

Britannian Royal Inslitute of International Affairs kuvasi Balrian rilannetta vuonna 1920 

seuraavasri: " Baltian kallsar, jotka ovar tiihiin asti oUeer yhreiskunnan vahiten huomioon 

otettuja jasenia, olivat nyt herroja omassa talossaan, olkoon tuo talo kuinka kaoottinen 

tahansa" (Lainattu teoksessa Hiden & Salmon 1991,46.) Itseniiistymisenjalkeen Latvia, 

kuten muutkin uudet valtior, joutui hyviiksymiiiin Kansainliiron 

viihemmisrojensuojelumekanismit. Baltian maat piiiittivat kuitenkin menna 

viihemmisrojen suojelussa pidemmiille kuin mita Kansainliiton jiisenyys vaati. 

Latviassakin oli useita lakeja , joiden tarkoituksena oh turvata viihemmistoille poliittista 

ja kulttuurista alltonomiaa. (Norgaard et aJ. 1996, 47-48.) Vahemmistojensuojelu katosi 

kuitenkin Baltian maista demokratian katoamisen rinnalla. Vuoteen 1934 mennessa 

kaikissa Baltian maissa demokratia oli saanut viiistya diktatuurin rieltii . Latviaa hallitsi 

hyvin yksinvalraisesti Karlis Ulmanis. Viihemmistojen kulttuurinen autonomia 

poistettiin ja heidiin parlamentaarinen edustuksensa katosi demokratian hiipuessa. 

Latvian "Iatvialaistamisprosessi" toisti edeltiivien vuosikymmenien 

veniilaisriimispolitiikan linjoja ja ennakoi toisen maailmansodan jiilkeen jiilleen 

veniijankielisiksi vaihdettavia katujen nimiii. (Hiden & Salmon 1991,56.) 

21 Latvian kansallisen kirjallisuuden merkinavin teos, Andrejs Pumpursin kansalli seepos Karhunkaataja 
(Lacplesis) on ilmeslyny[ suomeksi Edgar Vaalgamaan kaannoksena. Johdannossa kiiantiijii kirjoittaa 
t.eoksen kansallisesta merkityksesHi seuraavaa: "Temaattisesti Karhunkaataja-eepoksen kantava ajatus 
on pienen kansan vapaudenja oikeudenmukaisuuden kaipuu. Kansallishenkinen runoilija antaa 
lCOksessaan taiteellisen ilmaisun latvialaistenja liiviliiisten heimojen taistelulle saksalaisia 
maahantunkeurujia vastaan 1200-luvulla. Vaikka tarinan sankarin loppu on rraaginen, runoelmajanaa 
lukijan mieleen lujan uskon lopulliseen voittoon rulevaisuudessa . .. . Pumpurs on muuttanut tannoiden 
,¥oimamiehen historiallisiin puilleisiin sovi[eruksi kansallissankariksi,joka puolustaa synnyinmaataan 
kavalia ja vieraira maahanrunkeurujia vastaan." (Vaalgamaa 1988. 11.) 
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Baltian maat menettivat itsenaisyytensa toisen maailmansodan jalkeen. Maiden 

tulevaisuudesta paatettiin jo ennen maailmansotaa 23. 8. 1939 solmitussa Saksan ja 

Neuvostoliiton valisessa hyokkaamattomyyssopimuksessa, joka tunnetaan paremmin 

nimella Molotov Ribbentropp -soplmus. Taman sopimuksen salaisessa 

lisapoytakitjassa Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat maiden valiin jaavan alueen 

intressipiireihin. Latvia ja Viro kuuluivat alusta alkaen Neuvostoliiton intressipiiriin, 

lrun taas Liettua kuului alkuperiiisessa sopimuksessa Saksalle. Myohemmin Liettuakin 

siirrettiin Neuvostoliiton intressipiiriin. Saksan kanssa solmitun sopimuksen jalkeen 

Neuvostoliitto pakotti Baltian maat hyviiksymaan sopimukset puolustuksesta ja 

molemminpuolisesta avunannosta. Latvia hyvaksyi oman sopimuksensa 5. 10. 1939. 

Sopimuksiin perustuen Neuvostoliitto siirsi joukkojaan Baltian maiden alueille 

(Latviaan siirrettiin noin 30 000 sotilasta). Kesalla 1940 Neuvostoliitto syytti Baltian 

maita sopimusten rikkomisesta ja lahetti maihin lisaa joukkoja. Kesiikuun loppuun 

mennessa Viro , Latvia ja Liettua ohvat miehitettyina. Neuvostoliitto aloitti Baltian 

maiden "sovietisoinnin"ll jo miehityksen ensimmaisena vuotena. Uusia poliittisia ja 

taioudellisia rakenteita luotiin ja vastarinnan edustajia karkotettiin maasta. 

Neuvostoliiton miehityksessii oh katkesi vuonna 1941, kun saksalaiset miehittivat 

alueen. Saksalaisten miehitys tai miehityksen paattyminen 1945 eivat kuitenkaan 

palauttaneet Baltian maiden itseniiisyytt3, kulen osa balteista oh toivonu!. Saksalaisten 

poistumisenjalkeen alkoi uusi neuvostokausi,joka tiillii kertaa kesti lahes viisikymmentii 

vuotta. (Misiunas & Taagepera 1993, luku 2; Norgaard et al. 31-34.) 

Toinen maailmansotajiitti suuretjiiljet Latvian vaestoon . Tarkkoja lukuja on mahdotonta 

loytiia, koska ne, joilla nama tiedot mahdollisesti ovat, ovat samoja henkiloira, jotka 

kaikkein mieluiten salaavat ne. Vaikka karkotukset tunnustettiin jo neuvostoaikana, 

Neuvostohitto tai myohemmin Venaja ei ole antanut tarkkoja tietoja karkotetuista tai 

niiden maarista. Romuld Misiunas ja Rein Taagepera arvioivat, etta Baltian maat 

n Soyietisoinnilla (sovietization) tarkoitetaan koko yhteiskunnan iiipaisevaa prosess ia ,jossa alue 
liitewn osaksi NeuvoSLoliittoa ja sen poliinista, taloudelJista, kulttuurista ja sotilaallisl3 jarjestelmaa. 
Sovictisointiin kuului osana myos venalaistaminen (russific3rion), jossa venaHiisten asemaa pyritiUin 
vahvistamaan alueilla, joissa venaliiiset eiviit ole hallitsevassa asemassa. Etenkin Baltian maissa 
8ovietisointia pyritti in edistamaan venaiaistamisella, jota toteutettiin mm. vaestonsiirtojen avulla. 
Venaiaisramistii on kuitenkin esiintynyt myos Tsaarin vallan aikana. (Sovietisoinnista esim. Misiunas & 
Taagepcra 1993,25.3 1-36 ja Chinn & Kaiser 1996,6) 
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menenivat noin 20 % vaestostiian vuosien 1939 ja 1945 viilillii. Heidan arvion mukaan 

Latviassa menetykset olivat kaikkein suurimmat (jopa 30 %). Noin 9 % viiest6sta kiirsi 

ennenaikaisen kuoleman. Loput menetyksista johtuivat aluemenetyksista vuonna 1945 ja 

liinteen muunamisesta. (Misiunas & Taagepera 1993, 74-74 & 354-356. Luvut ovat vain 

valistuneita arvioita, muna parempien tietojen puuneessa niiden on kelvanava.) 

Toisen maailmansodan jalkeen Latviasta tuli osa Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikkaa. 

Neuvostoliiton alkuvaiheissa kansallisuuspolitiikan suurimpana ha as teen a oli "suuren 

veniiliiisen sovinismin" hallitseminen. Tuona aikana Neuvostoliiton pienillii kansoilla oli 

eriryisoikeuksia. (Chinn & Kaiser 1996, 68-69.) Leninin aloinama politiikkajatkui myos 

Stalinin vallan alkupuolella. Kiiiinnos Stalinin, ja sitii kauna koko Neuvostoliiton, 

kansalli suuspolitiikassa tapahtui vuonna 1938. Paikallisesta nationalismista tuli 

kansallisuuspolitiikan merkiniivin vastus. Venajiin kielen asemaa vahvisteniin ja 

veniiliiisiii kuvattiin opettajina, sivistiijinii, kulnuurisina johtajina ja ei-veniiliiisten 

kansojen suojelijoina (emt. 73) . 

Latvia liiteniin Neuvostoliinoon vasta toisen maailmansodan jiilkeen, joten 

Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikassa se tuli mukaan vaiheeseen, jossa paikallista 

nationalismia pideniin suurimpana uhkana ja pienet valtiot pyriniin veniiliiistamiiiin. 

Veniiliiisten asemaa pienissii valtioissa vahvisteniin myos viiestonsiirroilla. Uusiin 

teollislluslaitoksiin tuotiin tyiivoimaa Neuvostoliiton muista osista. Gorbatshovin 

rullessa valtaan veniiliiisten asema oli vahva ympiiri Neuvostoliinoa. Gorbatshov ja 

neuvostoliinolaiset etnografit tulkitsivat veniiliiisten vahvan aseman osoitukseksi 

sovietisoinnin onnistumisesta ja uuden neuvostoihrnisen synnystii (Chinn & Kaiser, 1996 

76). He katsoivat, enii kansallisuusongelma oli ratkaistu. Tiimii oli kuitenkin virhearvio. 

Glasnostin Ja perestroikan ansiosta paikalliset kansat piiiisiviit jiilleen valtaan ja 

viihitellen paikallinen nationalismi nousi vastustam.an Neuvostoliinoa. Baltian maissa 

nationalismi oli v.hvaa, ja ne niiyniviit esimerkkiii muille Neuvostoliiton kansoille. 

Nationalismi ei ollut ainoa voima itseniiisyysliikkeessii, muna se oli kuitenkin yksi 

merkittavistii tekijiiistii. Liike piiiinyi lopulta Baltian maiden itseniiistymiseen vuonna 

1991. (Norgaard et al. 1996, 18-31 Chinn & Kaiser 1996,87-88.) 
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Toisen maailmansodan Ja veniiliiistiimispolitiikan vaikutukset Latvian 

etnodemografiseen tilanteeseen kiiyviit hyvin ilmi alia olevasta taulukosta (Taulukko 

1).2J 

Taulukko I. Latvian viiestiin etninen rakenne prosenneina 

1935 1989 2000 

Latvialaisia 77,0 52,0 57,6 
Veniiliiisiii 8,8 34,0 29,6 
Juutalaisia 4,9 0,9 0,4 
Saksalaisia 3,3 0,1 
Puolalaisia 2,6 2,3 2,5 
Valkovenii liiis i a 1,4 4,5 4,1 
Lienualaisia 1,2 1,3 1,4 
Ukrainalaisia 0,01 1,5 1,7 
Muita 0,79 1,5 1,7 

Liihde: Ozolins 1999, 12 (vuosien 1935 ja 1989 osalta) ja Central Statistical Bureau of 
Latvia: Population census 2000 (vuosien 1989 ja 2000 osalta). 

Neuvostomiehityksen aikana latvialaisten osuus viiestostii putosi 25 prosenniyksikiillii. 

Toinen maailmansota ruhosi myiis Latvian saksalais- ja juutalaisviihemmistiit. Hitler 

kutsui saksalaiset takaisin Saksaan Molotov Ribbentropp -sopimuksen 

allekirjoittamisen jiilkeen. Juutalaisyhteisii ruhoniin piiiiasiassa natsimiehityksen aikana. 

Sovietisointiin ja veniiliiistiimiseen kuuluneiden viiestiinsiirtojen vaikurus niikyy itiiisten 

slaavien miiiiriin huomattavana kasvuna . Veniiliiisten, ukrainalaisten ja valkoveniiliiisten 

osuus kasvoi noin kymmenesosasta liihes puoleen viiestiistii. Yksikielisten veniijiiii 

puhuvien rulokkaiden myiitii Latvian kielitilanne muunui huomanavasti. Veniijiinkieliset 

IUlokkaat odottivat saavansa kaikki palvelut veniijiin kielellii, mikii tarkoitti sitii, enii 

paikallisten oli opeteltava veniijiiii. Uusien tulokkaiden suuri miiiirii teki veniijiin kielestii 

merkittiivimmiin kielen useilla tyiipaikoilla ja valtionhallinnossa (Ozolins 1999, 10) 

Viiestiin rakenteen muutoksen vaikurusta kielitilanteeseen kuvaa hyvin ei-Iatvialaisten 

kielitaito ennen uuttaa itseniiistymistii : vain 21 % veniiliiisistii ja 18 % muista 

ZJ Kuuiuminen johonkin kansalliseen ryhmaan on sen verran mutkikas asia, etta kansallisuuksien 
suhteellisia osuuksia kiisineleviii tietoja ei pida lukea yksiselitteisina faktoina. Niiden avulla pystytiHin 
kuitenkin antamaan jonkinlainen kuva tilanteen mittasuhteista. 
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kansallisuuksista osasi latviaa neuvostomiehityksen loppuvaiheessa (Druviete 1997, 

166). Ei-Iatvialaisten osuus viiestiistii oli ruin suuri, enei uusien tulokkaiden tarvinnut 

opetella paikallista kieltii, vaan he pystyiviit hoitamaan kaikki jokapiiiviiiset askareensa 

veniijiin kielellii . ltseniiistymisen jiilkeen itiiisten slaavien osuus viiestiistii on viihentynyt 

hieman (41,9 % vuonna 1989,37,4 % vuonna 2000).Tiimii on ollut seurausta slaavien 

ulosmuutostaja latvialaisten emigranttien paluusta. Tiistii huolimatta vielii vuonna 2000 

veniijiin kieltii osaavien osuus viiestiistii (84,4 %) oh suurempi kuin latviaa osaavien 

(81,7 %) (Open Society Institute, 2001, 272.) 

Latvian uuden itseniiisyyden jiilkeiset kansallistavaan nationalismiin liittyviit niikiikulmat 

hakivat oikeutusta toimilleen latvian kansan heikosta asemasta 1990-luvun alun 

Latviassa. Neuvostohiton miehi tyksen aikana suoritettu veniiliiistiiminen oli viiiiryys, 

joka oli johtanut latvialaisten liian heikkoon asemaan. Yksi politiikan osa-alue, jolla 

Latvian kansan asemaa pyrittiin parantamaan 01 i kansalaisuuspolitiikka. 

Kansalaisuuspolitiikka onkill yksi ensimmiiisistii uuden valtion hallinnon tiirkeistii ja 

vaikeista piiiitiiksistii . Siinii piiatetiiiin, ketkii ovat uuden vaition kansalaisia ja ketkii 

voivat saada kansalaisuuden naturalisaation kautta tiiytettyiiiin tiettyjii asumiseen ja 

kielenosaamiseen Iiittyviii kmecl"ejii. 

Rogers Brubaker on erotellut kolme tapaa, jolla valtio voi muodostaa alkuperiiisen 

kansalaisten joukon (Brubaker 1992, 279)". Uuden va/lion mallissa valtio miiiiriniiii 

kansalaisensa alueellisilla perusteilla. Kansalaisuus annetaan kaikille valtion alueella 

itseniiistymisen hetkellii pysyviisti asuville. Etnokulttuurillisesti miiiiritellyllii 

kansallisuudella ei ole tiiman mallin mukaisissa valinnoissa mitiiiin valiii. Palauletun 

va/lion mallissa valtion tehtaviinii on palaunaa jo olemassa olevan kansalaisten joukon 

status. Tama kansalaisten joukko ei ole olemassa de facto, vaan sen olemassaolo 

perustuu aikaisemmin olleelle kansalaisten joukolle. Pysyviisti palautetun valtion 

alueella asuvat ihmiset, jotka eivat pysty osoittamaan omia juuriaan tuohon aiemmin 

olemassa olleeseen kansalaisten joukkoon, ovat palautetussa valtiossa ulkomaalaisen 

statuksella. Kolmas mahdollinen malli on kompromissimalli, joka yhdistelee kahta 

2. Brubaker turki kansalaisuuskysymyksiii ennen nationalismitutkimuksiaan. Niima tUlkimuksel civill 
siis perustu haoen myohemmin iuomaansa H:ihestymistapaan. 
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edellista mallia. Aikaisempien kansalaisten asema palautetaan, mutta lisiiksi myos uuden 

valtion mallin mukaisesti alueella asuville, tai osalle heistii annetaan kansalaisuus. 

Baltian maissa sopivasta kansallisuuden myontiimisen mallista kamppailtiin 

itseniiisyystaistelun aikana. Kaikki kolme valtiota piiiityivatkin erilaisiin lopputuloksiin. 

Baltian maista Liettua, jossa alueen asukkaista 80 % oli liettualaisia, valitsi 

liberaaleimman mall in. Heidan valitsema malli oli hyvin avoln verSIQ 

kompromissimallista, jota kutsuttiin yleisesti "nollavaihtoehdoksi". Liettua antoi 

kansalaisuuden sotien valisen ajan Liettuan kansalaisille ja heidan jalkelaisilleen. Lisaksi 

kaikki Liettuassa uuden itseniiistymisen aileaan pysyvasti asuvat saivat "julistaa 

kansalaisuutensa". (Brubaker 1992, 280.) Kun kansalaisuuden hakemisen miiiiraaika 

umpeutui marraskuussa 1991, 87 % niistii pysyvistii asukkaista, jotka eivat saaneet 

kansalaisuutta palautetun valtion mallin mukaisesti oli kiiyttiinyt hyviikseen tiitii 

mahdolli suutta. Liettuassa yli 90 % asukkaista on Liettuan kansalaisia (Norgaard et aL 

1996, 183). 

Viro ja Latvia valitsivat huomattavasti rajoittavamman lahestymistavan 

kansalaisuuskysymykseen. He valitsivat hyvin puhtaan version palautetun valtion 

mallista . Kansalaisuus annettiin vain sotien valisten valtioiden kansalaisille ja heidiin 

jiilkeliiisilleen. Neuvostoliiton miehitys oH vaikuttanut naiden maiden 

etnodemografiseen tilanteeseen paljon raskaammin kuin Liettuaan, joten pohja 

kansallistavalle politiikalle oli paljon vahvempi. Kansallistavalle politiikalle haettiin 

oikeutusta myos siitii, etta lansimaat eivat olleet tunnustaneet (de j ure) Baltian maiden 

liittiimista Neuvostoliittoon (Smith et al. 1998, 109). Tiimii alkuperainen valinta jatti 

Latviaan noin 700 000 pysyvaa asnkasta, joilla ei olut minkaan valtion kansalaisuutta. 

Naiden ihmisten oli odotettava, etta uusi parlamentti, Saima, laatii kansalaisuuslain,joka 

miiiirittcJee naturalisaation !criteeri!. Parlamentti vaaleihin saivat osallistua vain 

kansalaiset eh sotienvalisen Latvian kansalaiset seka heidiin jalkeliiisensa. Tiista 

kansalaisten joukosta 80 % oh latvialaisia. Kesakuussa 1993 valitun parlamentin sadasta 

edustajasta vain 12 oli muita kuin latvialaisia . Tiima luku pitiiii sisiillaan seitseman 

veniiliiista. (Norgaard et al. 1996, 190-194.) 
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Vuonna 1994 Saima alkoi laatia kansalaisuuslakia. Lain ensimmaiset versiot olivat 

erittiiin rajoittavia . Ne toimivat kiintioja!jestelmalla, jonka mukaan joka vuosi 

lcansalaisuus myonnettaisiin vain 0, I prosenttia Latvian kansalaisista vastaavalle 

maaralle (tarkoitta noin 2000 naturalisaatiotalvuosi). Kovan kansainvalisen painostuksen 

jiilkeen Latvian presidentti Guntis Ulmanis paiitti olla allekirjoittamatta lakia sanoen etta 

lain taytyy olla tasapainossa kansallisen selviytymisen ja yhteiskunnallisen harmonian 

viiliUii. Ulmanisin mukaan pariamentti oli painottanut laissa liikaa kansallista 

selviytymista. Kiintiojarjestelma korvattiin lain seuraavassa versiossa kansainvalisten 

jiirjestojen ehdottamalla "ikkunajarjestelmiilla" Tiiman jiirjestelman mukaan joka vuosi 

avautui "naturalisaation ikkuna" yhdelle osalle ei-kansalaisia. Naturalisaation 

mahdollisuus aukesi ensimmaisena nuorimmille ikiiluokille, Jotka olivat syntyneet 

latviassa. "Ikkunajarjestelman" mukaan Latvian ulkopuolella syntyneet saivat oikeuden 

hakea naturali saatiota vasta vuoden 2003 jalkeen. Kansalaisuuden saaminen edellytti 

myos latvian kielen, historian ja perustuslain tuntemista . Lisaksi hakijalla ei sa an ut olla 

yltteyksia KGB:hen. Myos kommunististen ja fasististen ajatusten levittiiminen 4. 5. 

1990 jalkeen oh este naturalisaatiolla. (Norgaard et al. 1996., 190 & 194-196.) Tata 

lakia muuteniin vasta vuonna 1998 kansaniianestyksen jalkeen. Tahiin lain 

muuttamisprosessiin palaan luvussa 6." 

Ulkopolitiikka on yksi Latvian uuden itsenaistymisen jalkeisen politiikan osa-alue, joka 

on taman tutkimuksen aihepiirin kannalta tiirkeii. Sita ei void a pitiia yksiselitteisesti 

osana kansallistavaa politiikkaa, vaikka se onkin siihen kytkoksissii. Ulkopolitiikan 

linjojakin on perusteltu sillii, etta ne edistiivat latvian kansan selviytymistii (ks. Esim. 

Latvia 1997b) . Taman tyon kannalta erityisen tiirkeitii ovat Latvian suhteet 

kansainvalisiin jarjestoihin ja Venajaan. Seuraavaksi tarkastelen naistii ensin mainitrua. 

Venajasuhteisi in paneudun seuraavassa alaluvussa. 

Itseniiisyyden palauttaminen oli latvialaisten ryhmien kansainvalisten suhteiden tiirkein 

tavoite ) 980- ja ) 990-lukujen taitteessa, ja sen saavuttamisen jiilkeen tarkeimpiina 

tavoitteena on ollut itsenaisyyden turvaaminen ja vahvistaminen. Ennen itsenaisyyna 

~ Kansalli stavia linjoja on ajettu myos koulutus-, kieli- ja tyovoimapolitiikan aloilla. Hyva katsaus 
naihin politiikkoihin loytyy teoksesta Open Sociery Institute, 200 I. 
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keskusteltiin erilaisista neutraaliuden muodoista, mutta ne hyliiniin pian. Neutraaliuden 

ei niihty edistaviin kansallista turvallisuutta ja itseniiisyyden sailynamistii. Perni 

Joenniemen mukaan taustatuen saaminen uhkaavaksi koettua Veniijiiii vastaan oli Baltian 

maiden uuden itseniiisyyden ensivuosien ulkopoliinisen linjan tavoite. (Joenniemi 1993, 

194-1989.) 

Latvia muotoili enslmmiiisen virallisen ulkopoliinisen linjauksen vasta vuonna 1995. 

Tama linjan mukaan Latvian ulkopolitiikka oli selkeiisti suuntautunut 

liinsieurooppalaiseen integraatioon. (Bleiere 1997, 60) Latvian hallituksen vuonna 1997 

hyviiksymiit ulkopoliittiset linjaukset toistavat vuoden 1995 valintoja. EU-jiisenyyden 

niihtiin lisiiiiviin turvallisuutta ja taloudellista kasvua. EU:n avulla tahdottiin lisiitii myiis 

Latvian kansan selviytymisen ja itseniiisyyden sailymisen todenniik6isyyttii. (Latvia 

1997a &1997b.) Ulkopoliittista Iinjaa tukevaa "Eurooppaan paluun" retoriikkaa 

kiiyttivat Baltian maissa sekii modemistit etta nationalistit (Smith et a!. 1998, 108). 

Eurooppaan paluu on tarkoittanut lahinnii jiisenyyttii liinsieurooppalaisissa 

kansainviilisissii jarjestoissii. Jiisenyys Euroopan Neuvostossa (EN) nahtiin ensimmiiisen 

askeleena oikeaan suuntaan. Latvian jiisenyyttii EN:ssa Iykiiniin aluksi, koska Latviassa 

ei oUut voimassaolevaa kansalaisuuslainsiiiidiinttiii eikii mahdollisuutta naturalisaatioon. 

EN oli yksi jiirjestiiistii, joka kritisoi Latvian kansalaisuuslain ensimmiiisiii versioita . 

Kun lakia oli Iievenneny ja Saima oli hyviiksynyt sen, tuli EN:njiisenyys mahdolliseksi. 

(Norgaard et a!. 1996, 194-196.) Latviasta tuli EN:njasen 10. 2.1995. 

Latvian poliiniset ja taloudeUiset suhteet EU-maihin ovat kasvaneet tasaisesti 

itseniiistymisestii asti . Latvialla ja EU:lla on ollut useita kauppasopimuksia aina 1990-

luvun alkupuolelta lahtien. 27 .10.1995 Latvian hallitus liihetti EU:n 

jasenyyshakemuksen EU:n silloiselle puheenjohtajaUe, Espanjalle. Latvia oli nain 

ensimmainen Baltian maa, joka haki EU:n tiiysjiisenyyttii. EU:n komissio julkaisi 

ensimmiiiset arviot hakijamaista vuonna 1997. Latvian arvioinnissa todeniin, ettii Latvia 

on demokraaninen valtio, jossa on vakaat instituutiot, mutta naturalisaation tahtia on 

nopeutenava. Lisiiksi oikeusjiirjestelmiin hitauna ja tuomareiden vahiiisyyna kritisoitiin. 

Arvion mukaan my6s Latvian sisiiiset rakenteet ja rajavartiointi ovat kehittiimisen 
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rarpeessa . (EU 1997a; Ozolina 1998, 120-121.) Latvia aloitti jiisenyysneuvottelut 

vuonna 1999 ja sai ne piiiit6kseen vuoden 2002 lopulla. Latviasta tulee niiillii nakymin 

EU:n jiisen VUOrma 2004. 

Jos Latvian "Eurooppaan paluun" politiikkaa tarkastellaan suoJan hakemisena 

potentiaalisesti uhkaavaa Veniijiiii vastaan, NATO:n turvatakuut ovat selkeiisti vatmin 

keino tiimiin piiiimiiiiriin saavuttamiseksi. Latvia, Liettua ja Viro liittyiviit NA TO:n 

IllUhankumppanuusjiirjestelmiiiin vuorma 1994. ramii jiirjestelmii niihtiin kuitenkin liian 

heikkona turvana itseniiisyydelle. Vielii 1990-luvun puoliviilissii NATO-jiisenyyden 

puolesta argumemoitiin avoimesti turvan hakemisella Veniijiiii vastaan. Sittemmin baltit 

ovat omaksuneet paremmin NATO:n oman retoriikan ja puhuneet poliittisista syistii ja 

yhteisistii arvoista . Tavoite on kuitenkin pysynyt samana: tiiysi j iisenyys NA TO:ssa. 

(M6ller & Vesa tuleva, 70-76.) NATO piiiitti kutsua Latvian jiisenekseen vuoden 2002 

lopulla . Latvia ei kuitenkaan ole vielii NATO:n (tai EU:n) tiiysjiisen, joten Eurooppaan 

paluu on vielii kesken. 

4.3 Kotimaanationalismi Veniijiillii 

Kotimaanationalismiin kuuluu kiisitys valtion oikeudesta tai jopa velvollisuudesta 

puolustaa samaan kansaan kuuluvien oikeuksia my6s ulkomailla. Kotimaanationalismi 

nousee vastustamaan viihemmistbn asuinmaan kansallistavaa politiikkaa ja muotoutuu 

dynaamisessa vuorovaikutuksessa sen kanssa . Latvian hallitusten kansallistavalla 

retoriikalla siiestetty toiminta on osaltaan vahvistanut kotimaanationalistisia niikbkulmia 

Veniijiin hallinnossa ja etenkin maan iiiirioikeistossa. 

Veniijiin kotimaanationalismi kytkeytyy my6s Veniijiin kansainviilispoliittisen aseman 

heikkenemiseen. Neuvostoliiton alueen jakaminen kansallisilla perusteilla jiitti noin 25 

miljoonaa veniiliiistii Veniijiin ulkopuolelle. Veniiliiisistii tuli niiin suunn 

viihemmistbryhmii koko Euroopassa. Alueellisiin menetyksiin ja uusiin valtioihin 

jiiiineiden veniil ii isten asemaan Iiittyviit kertomukset ovat osia Veniijiin jiilki

imperialistisen identiteetin muodostamisessa. Brubakerin mukaan 
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Veniijiillii katkerat kertomukset ahdistelluista ja uhanalaisista etnisista 
sukulaisista erottamisesta ovat olleet keskeisessii asemassa julkisissa 
kertomuksissa noyryytyksesta ja tappiosta, kun taas sitoumukset noiden 
sukulaisten suojeluun ovat olleet keskeisiii parantavissa, kompensoivissa 
ja vahvistavissa projekteissa (Brubaker 1996, 135). 

Neuvostoliiton hajoamisen jiilkeisinii vuosina Veniijiin ulkopolitiikka ei ollut niinkiiiin 

kansallislen intressien ajamista va ltion rajojen ulkopuolella, vaan, Sergei Stankevichia 

lainaten, toiminta ulkopuolisen maailman kanssa auttoi Veniijiiii muotoilemaan 

asemaansa itseniiisenii valtiona ja sita kautta se auttoi Veniijiiii intressiensii 

tunnustamisessa (Stankevich-Iainaus teoksessa Melvin 1995, 6). 

Neuvostoliiton hajoamisen jiilkeen Veniijii aloitti ulkopoliittisen kiisitteistonsii 

muotoilun. Yksi kiistanalaisimmista kiisitteista oli "Iiihiulkomaat". Liihiulkomaat olivat 

entisen Neuvostoliiton alueen uusia tai uudelleen itseniiistyneitii valtioita, jotka eiviit 

olleet Veniijiille varsinaisesti ulkomaita , mutta ne eiviit myoskiiiin kuuluneet Veniijiin 

sisiipolitiikan piiriin . Ne olivatjossain siinii viilillii. "Lahiulkomaat" -kiisitteeseen liittyi 

myos ajotus Yeniijiin aktiivisesta jiilki-imperialistisesta roolista niiissii valtioissa. 

Yeniijiin tul i toimia tiillii alueella veniijiinkielisten suojelijana ja tarvittaessa myos 

rauhanturvaajana. (Waever 1997, 73-74.) "Lahiulkomaat" oh aluksi pelkiistiiiin 

veniiliiisen iiiirioikeiston kiiyttiimii kiisite, mutta iiiirioikeiston menestyttyii vuoden 1993 

vaaleissa myos liberaalimmat puolueet alkoivat kiiyttiiii konservatiivisempaa ja 

patrioottisempaa retoriikkaa (Kauppila 1999,25-26). 

"Liihiulkomaihin" suunnatun aktiivisen politiikan vaatimukset olivat omiaan 

huonontllmaan Veniijiin ja Baltian maiden viilisiii suhteita. Esimerkiksi VUOnna 1992 

Sergei Karaganov kirjoitti Diplomaticheski Vestnik -Iehteen tiivistelmiin Moskovan 

kansainviilisten suhteiden instituutin seminaarista, joka kiisitteli Veniijiin suhteita 

"Iiihiulkomaihin". Kirjoituksessaan Karaganov korosti sitii, miten tiirkeiia Veniijiin on 

500jella veniiliiisten oikeuksia entisen Neuvostoliiton alueella. Han viittasi virheisiin, 

joita Yenaja on jo tehnyt Baltian maiden suhteen, kun se ei havainnut niiden 

ihmisoikcusrikkomuksia riittiivan ajoissa. Han myos totesi, ettii "historioitsijana ja 

kansainviilisten suhteiden asiantuntijana voin sanoa, etta voiman kiiytto ei voi ratkaista 

kaikkia ongelmia, mutta tilanteessa johon olenune tulossa, voima voisi ratkaista aika 
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paljon" (Karaganov 1992). Karaganovin kommentit nabtiin Baltian maissa ilmauksina 

Venajan ulkopoliittisessa eliitissa vallitsevista mielipiteistii. Viron presidentti Lennart 

Meri asetti Karaganovin samaan joukkoon Goebbelsin kanssa Viron itsenaisyyspaivan 

puheessa 24. 2. 1993 . Han vertasi Karaganovin mielipiteita Hitlerin ennen toista 

maailmansotaa esittiimiin vaatimuksiin. (Meri 1993.) Baltian maiden epaluuloja lisasi 

myiis Venajan ulkoministerin maaliskuussa 1993 esittiima uhkaus, ettii venajiinkielisten 

oikeuksien polkeminen Baltian maissa voi vaatia Venajaa lahettamaiin "rauhanturvaajia" 

"uuteen Jugoslaviaan" (Sharp 1993, 605) . 

VUoden 1992 lopun ja 1994 alun valilla Venajan presidentti Jeltsin ja muut maan 

ulkopoliittisen johdon jasenet yhdistivat useaan otteeseen venajankielisten oikeudet ja 

Neuvostojoukkojen vetaytymisen toisiinsa. Lokakuussa 1992 Jeltsin keskeytti joukkojen 

vetiiytymisen maarittelemiittiimiiksi ajaksi ihmisoikeusloukkauksien vuoksi (TB I 6.-12. 

1 L 1992) Kovasta retoriikasta ja Jeltsinin piiiitoksestii huolimatta joukkojen vetiiminen 

jatkui emiseen tapaan . Viimeiset Neuvostojoukot poistuivat Latviasta 31. 8. 1994 . 

Ainoan poikkeuksen muodosti Skrundan tutka-asema, joka jiii Venajiin kiiytt6iin viela 

muutamaksi vuodeksi. Joukkojen poistuminen paatti yhden vaiheen Veniijan Baltian

politiikassa. (Kauppila 1999,28-30.) 

Joukkojen vetiiytymisen jalkeen Venaja politiikka entisen Neuvostoliiton alueelle 

jiineiden veniilaisten suhteen alkoi muuttua pragmaattisemmaksi. Yksipuolisilla 

talouspakotteillajajopa voiman kaytiilla uhkailun sijaan Venaja alkoi kayttaii hyviikseen 

kansainviilisia jarjestiija. Virallisten asiakirjojen savyii lievennettiin niin, ettii ne sopivat 

paremmin yhteen kansainvalisen oikeuden ja normaalien valtiosuhteiden kanssa. 

Esimerkiksi vuonna 1994 eraan ulkomail1a asuvien "maanmiesten" asemaa kasittelevan 

dokumentin ensimmiiisessa versiossa julistettiin, ettii Venaja "kantaa vastuuta heidan 

[venaliii ,"t Veniijan ulkopuolella] hyvinvoinnistaan", mutta dokumentin lopullisen 

version sanamuoto oli lievennetty muotoon: "Veniijiin Federaatio on valmis auttamaan 

vasta itseniiistyneiden valtioiden hallituksia maissa asuvien venalaisten tarpeiden 

tyydyttamisessa ja heidiin lail1isten oikeuksiensa turvaamisessa" (lainaus teoksessa 

Melvin 1995, 20) . Sama trendi on niihtavissii myiis vuoden 1996 alussa ulkoministeri 

Primakovin piiiitoksessii hyliitii termin "Iahiulkomaat" kaytto. Primakov piti tuota aluetta 
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edelleen Veniijiin ulkopolitiikan tiirkeimpiinii kohteena, mutta katsoi, ettii eriniiisiin 

kiistakysymyksiin pystyi puuttumaan paremmin ilman "Iiihiulkomaiden" kaltaisia 

latautuneita termejii. (Baev 1997, 181.) 

Veniijiin politiikan muutos pragmaattisemmaksi jatkui my6s 1990-luvun jiilkipuolella. 

"Maanmiesten oikeuksien suojelun" asemasta Veniijiin hallinto alkoi yksiliiidii ongelmia 

paljon tarkemmin. Kun ongelmat eritelliiiin, niihin voidaan hakea ratkaisuja yksitellen. 

Veniijii kiinnitti eritystii huomiota naturalisaatioon, koulutukseen ja laajemmin 

ymmiirret tyihin kulttuurisiin oikeuksiin. Veniijii jatkoi myiis kansainviilisten jiirjestiijen 

kautta toimimisen lisiiiimistii. (Moshes 1999,50.) 

Veniijiin Latvian suhteet ovat yksi Veniijiin "Iiihiulkomaa" -politiikan osista. Kuten 

moniin muihinkin entisen Neuvostoliiton alueen maihin, Veniijiillii on 011 ut hyvin 

ongelmalliset suhteet Latviaan aina maiden itseniiistymisestii saakka. Ongelmat ovat 

vaihdelleet historian tulkinnoista iiljyn vientiin ja rajasopimuksesta viihemmist6jen 

kohteluun. Ongelmista huolimatta Latvianja Veniijiin suhteet ovat vakaat, mutta kylmiit. 

Arkady Moshesin mukaan yksittiiisten ongelmien taustalla vaikuttaa Latvian ja Veniijiin 

ulkopoliittisten e liittien ja suuressa miiiirin myiis muiden kansalaisten negatiiviset 

mielikuvat naapuristaan. Latvian ja Veniijiin suhteiden historiaan mahtuu useita 

poliittisia ja toisinaan my6s sotilaallisia konflikteja. Konfliktien seurauksena maiden 

kansalaiset ovat valmiimpia niikemiiiin valtiot konfliktissa keskeniiiin kuin sovinnossa. 

(Moshes 1999, 29-30.) Negatiivisia mielikuvia vahvistaa myiis valtioissa vallitsevat 

hyvin erilaiset kiisitykset eriniiisistii historiallisista prosesseista. Kaikkein suurimmat 

IUlkintaerot Iiittyviit toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin. Latvialaisen 

historioitsijan Aivars Strangan mukaan on vaikea loytiiii mitiiiin muuta asiaa, Joka 

loukkaisi Baltian maita enemmiin kuin se, ettii Veniijii kiistiiii Baltian maiden 

miehityksen vuonna 1940. Strangan mielestii tamii kieltiiminen alkoi jiilleen 1990-luvun 

loppupuolella saada stalinistisia piirteitii. (Stranga 1999a, 89.) Toisaalta, kun Latvian 

asevoimien komentaja Juris Dalbins osallistui tiiydessii univormussa Latvian SS

veteraanien muistomarssiin keviiiillii 1998, veniiliiiset poliitti sen kentiin eri puoJilta 

pitiviit tapausta sopimattomana. Kaikenlaiset yhteydet Natsi-Saksaan ovat suurimmalle 
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osalle venalaisista edelleen mahdottomia hyvaksyii. (Moshes 1999, 27.) Yksi 

ltiistakysymys, jossa historian tulkinnat ovat olleet erityisen tiirkeita on rajasopimus. 

Veniijiin ja Latvian viililla ei vielakaan ole muodollista rajasopimusta. Venalaisten 

mukaan rajan tulisi kulkea Latvian ja Venajan neuvostotasavaltojen rajaa pitkin, missii 

nykyinen toimiva raja kulkee. Latvialaiset pitivat pitkiian kiinni niikiikulmasta , jonka 

mukaan oikea raja kulkee pitkin Riian rauhassa vuonna 1920 sovittuja rajalinjoja. 

Latvialaiset ovat sittemmin luopuneet tiistii vaatimuksesta, mutta rajasopimusta ei 

vieliikiiiin ole saatu solmituksi . (Stranga 1997, 199-202.) 

Kauppasuhteet edistavat usein valtioiden hyvia suhteita, mutta Veniijiin ja Latvian 

tapauksessa kauppakin on ongelmallista sen epiisymmetrisyyden vuoksi. Latvia on 

taloudellisesti paljon riippuvaisempi Venajiistii kuin Veniija Latviasta. Tiimiin 

epasymmetrian vuoksi Veniijii voisi hyvin kiiyttiiii kauppaa poliittisen painostuksen 

viilineena. Vuonna 1995 venajankauppa muodosti 24 % Latvian koko viennistii, kun taas 

Veniijiin vienti kaikkiin kolmeen Baltian maahan yhteensa muodosti vain 2,7 % veniijiin 

kokonaisviennista. Toinen merkittiiv ii piirre kaupassa on se, ettii Latvia tuo 93 % 

liimmitysraaka-aineistaan ja 50 % sahkiistiiiin Veniijiiltii. Liimpii ja sahkii ovat niin 

tirkeitii hyvinvoinnille, ettii nain suuri riippuvuus yhdesta toimittajasta voidaan niihdii 

jopa uhkana kansalliselle turvallisuudelle. (Stranga 1997,208-209.) 

Kaupan osa-alue, jossa latvialaisten ja veniiliiisten intressit ovat paremmm 

yhdisteWivissii on transitiokauppa. Oljy-yhtiiiiden intressit hyvissii kauppasuhteissa 

Latvian ja Veniijiin viilillii on yksi syy siihen, miksi Veniijii ei ole koskaan kiiyttiinyt 

laajamittaisia talouspakotteita Latviaa vastaan . Eriiiden arvioiden mukaan Venajaltii 

Latvian kautta kolmansiin maihin suuntautuva transitiokauppa muodostaa noin 10 % 

Latvian bruttokansantuotteesta (Moshes 1999, 58). Toisaalta Latvian satamat ovat 

erittain tarkeita venaliiisille iiljy-yhtiiiille. Arvioiden mukaim jopa 20 % Venajiin 

raakaiiljystii kulkee Ventspilsin sataman kautta (em!., 59). Venalaiset iiljyjatit Yokos ja 

LUKoil ovat j atkaneet investointejaan Latvian satamiin myiis silloin, kun Latvian ja 

Veniijan suhteet ovat oUeet kireimmillaan (Stranga 1997,212-213). 
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Larvian ja Venajan valiset suhteet huononivat dramaattisesti kevaalla 1998, vaikka 

Venajan politiikka oli yleisesti ottaen muuttunut pragmaattisemmaksi ja enemman 

kansainvalisia jarjest6ja kiiyttavaksi 90-luvun puolivalislii liihtien. Venajan ja Larvian 

kriisin leimaaminen yksiselitteisesti kotimaanationalistin ja kansallistavan valtion 

valiseksi etnonationalistiseksi konfliktiksi olisi tilanteen yksinkertaistamista nykyaiin 

suositun etnisen konfliktin kiisitteellii (ks. Brubaker & Laitin 1998). 

Kotimaanationalismin ja kansallistavan valtion dynamiikka on yksi osa talii viilien 

huonontumista, mutta kriisiin liittyy my6s voimakkaita taloudellisia intresseja, joten sen 

kutsuminen "etniseksi" ei tekisi liiysin oikeutta tilanteeBe. Larvian haBitus oli myynyt 

tammikuussa 1998 osuutensa Ventspilsin satamaa hoitavasta yhti6slii. Taman jiilkeen 

yhti6 kieltaytyi jatkamasta vena1aisille yhti6ille tarkoitettua alennusjarjestelmiiii, mikii 

nosti 61jyn kuljetuksen kustannuksia 10-20 %. VeniiHiiset 6ljy-yhti6t kiirsiviit jo 

valmiiksi alenevasta 61jyn hinnasta, joten kuljetusten hintojen nousu tuli niille pahaan 

aikaan. Lisaksi 61jyjiitti Gazprom riitaantui latvialaisen yrityksen kanssa yrityksen 

osakeantiin liittyvista asioista. Naiden asioiden vaikutuksesta veniiliiiset toimijat, joilla 

on normaalisti kaikkein suurimmat intressit hyvissii Larvian suhteissa, olivat jokseenkin 

pettyneitii Latvian toimintaan keviiiillii 1998. (Ks. Moshes 1999,63.) 

Taloudellisten tekij6iden lisiiksi kolme tapahtumaa huononsivat Larvian ja Veniijiin 

viilejii . Ensimmiiinen niiistii oli mielenosoituksen hajottaminen maaliskuussa 1998. Noin 

1000 veniijiinkielista eliikeliiislii protestoi Riian kaupunginhallituksen edessa nousevia 

elinkustannuksia vastaan . Mielenosoittavat tukkivat liikenteen yhdellii kaupWlgin 

piiiivaylista, mikii oli laitonta, koska siihen ei ollut haettu lupaa etukateen. Poliisit 

pyysiviit mielenosoittaj ia pysymiiiin jalkakiiytliviillii, mutta kun se ei tehonnut, he 

avasivat tien voimakeinoin. Uutiskuvia latvialaisista poliiseista hakkaamassa eliikeliiisiii 

pampuilla levitettiin ympari maailmaa ja ne saivat runsaasti tilaa venaliiisessii mediassa. 

Veniijiilla tapaus nahtiin kotimaanationalismin viirittiimien linssien Hip;' Se niihtiin 

kansallistavan valtion viihemmist6a alistavana toimena. Esimerkiksi ulkoministeri 

Primakov kutsui tapausta "suunnattomaksi ihmisoikeusloukkaukseksi". (TBT 5.-11.3 & 

12.-18.3.1998.) 
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Vajaat kaksi vi ikkoa mielenosoituksen jiilkeen Latviassa jiirjestettiin SS-joukkojen 

muistomarssi (16.3.), joka huononsi Latvian ja Veniijiin viilejii entisestiiiin. Latvian 

puolustusministerio oli antanut armeijan henkilokunnalle oikeuden osallistua marssiin, 

jos he niin halusivat, mutta heidiin piti tehdii se yksityishenkiloinii ilman armeijan 

univormuja. Latvian asevoimien komentaja Juris Dalbins osallistui marssiin 

"kunnioittaakseen Latvian puolesta taistellessa kuolleiden muistoa". Dalbins ei 

noudattanut ministerion ohjetta, vaan osallistui kulkueeseen tiiydessii univormussa. 

Tiimii tapaus vahvisti Veniijiillii syytoksiii, joiden mukaan Latvia on "fasistivaltio'" Niiitii 

syytoksiii oli esitetty jo Riiassa jiirjestetyn mielenosoituksen jiilkeen. (TBT 19.-25.3., 

26.3.-1.4. & 4.-10.6.1998.) Kolmas lenkki maiden viilejii huonontaneiden tapahtumien 

ketjussa oli pommi-isku Veniijiin liihetystoii vastapiiiitii olevassa puistossa huhtikuun 

alussa. Pommi ei aiheuttanut materiaalista vahinkoa, mutta diplomaattista vahinkoa se 

sai aikaan. Veniijiin ulkoministerio julkaisi tiedotteen, jossa todettiin, ettii terroriteot ovat 

seurausta nationalismia ja iiiiriliikkeitii ruokkivasta "antiveniiliiisestii hysteriasta", joka 

tiiytyy lopettaa (TBT 9.-15.4.). 

Niiiden tapausten ja pidempiiiin jatkuneen taloudellisen kiistan jiilkeen presidentti leltsin 

uhkasi Latviaa sanktioilla, jos se ei paranna veniijiinkielisten asemaa maassa (TBT 16.-

22.4.1998). Hakan Wiberg on jakanut sanktioprosessin analyyttisesti kolmeen osaan 

(Wiberg 1969, 14). Jos sanktiot onnistutaan toteuttamaan niitii kiiyttiiviin toimijan 

piiiitosten ja suunnitelmien mukaisesti, sanktiot ovat sujuvia (effective). Jos niillii on 

toivotut taloudelliset tai muut vaikutukset kohleessaan, sanktiot oval myos tehokkaita 

(efficient). Mikiili sanktiot vaikuttavat niiden kohteen toimintaan halutulla tavalla, niitii 

voidaan kutsua myos onnistuneiksi (successfull).'6 Tiimiin kolmijaon avulla voidaan 

analysoida myos Veniijiin Latviaan kohdistamien sanktioiden toimivuutta. 

Sanktioiden sujuvuuden arviointi on tiissii tapauksessa ongeimallista, koska Veniijiillii oli 

keviiiin 1998 aikana hallituskriisi. Jeltsin erotti piiiiministeri Tsemomyrdinin 23.3. ja 

Duuma hyviiksyi uuden piiiiministerin vasta 24.4. Sekavassa tilanteessa kukaan ei 

selkeiisti attikuloinut siUi, mitii Veniijiin sanktiot kiiytiinnossii tarkoittavat, joten niiden 

26 Termien kaannoksissa kfiylal1 Raimo Vayrysen tennivalintoja (ks. Vayrynen 1969, 136). 
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toteutuksen sujuvuutta on mahdotonta arvioida tarkasti. Selvaa on kuitenkin se, ettei 

kukaan missiiiin vaiheessa vaatinut tiiysimittaisten taloudellisten sanktioiden kiiyttoii lai 

Latvian moslIavoured nalion -aseman poislamista. Eri toimijat puhuivat ainoastaan 

"minisanktioista" tai "kohdistetuista taloudellisista toimenpiteistii". (Moshes 1999, 64.) 

Huhtikuun ja kesakuun valillii Veniijii viihensi Latvian kautta tapahtuvia oljykuljetuksia 

600 000 tonnilla, mikii vastaa noin kuudesosaa aikaisemmasta volyymista. Syynii tiihiin 

viihennykseen voi kuitenkin olla oljyn maailmanmarkkinahinnan lasku, eikii niinkiiiin 

Latviaan kohdistettavat sanktiot. Edellisen kolmen kuukauden aikana, eli ennen 

"sanktioita ", oljyn kauttakulku viiheni 700 000 tonnilla. (TBT 16.-22.4.1998.) Lisiiksi 

Latviaa uhattiin eriniiisilla latvialaisia kuljetusalan yrityksiii vahingoittavilla toimilla, 

mutta niiitii uhkauksia ei missiiiin vaiheessa pantu tiiytiintoon (Moshes 1999, 65). 

Venajiin sanktioita voidaan si is pitiiii sujuvina vain, jos tarkoituksena oh luoda epiiselvii 

tilanne, jossa koko ajan vaikuttaa pelko, ettii pahempaa on luvassa. Muutoin sanktioiden 

hallinnointi ja kaytannon toteutus ei ollut sujuvaa . 

Sanktioiden tehokkuuden arvioinnissa on eroteltava niiden taloudellinen tehokkuus ja 

poliittinen tehokkuus. Sanktioilla ei oBut mitiiiin merkittiivaa vaikutusta Latvian 

talouteen (Srranga 1999b, 132-134; Moshes 1999, 65). Latvian bruttokansantuotetta, 

ulkomaankauppaa, kuljetuksia ja tyoBisyyttii kiisitteleviit tilastot osoittavat selkeasti, ettii 

sanktioiden vaikutus Latvian talouteen oli erittiiin vahiiinen. Loppuvuodesta tapahtunut 

Veniijiin talouskriisi vaikutti Latviankin talouteen huomattavasti voimakkaammin. 

(Moshes 1999, 82-85.) Yhtenii sanktioiden pohittisena vaikutuksena oli Latviaan 

huhtikuussa J 998 syntynyt halhtuskriisi. Venajiille orientoituneiden talouspiirien etuja 

ajava Saimnieks -puolue lahti haBituksesta, koska haBitus ei sen mukaan ymmiirtiinyt 

Veniijiin Illerkitystii Latvian taloudelle. Puolueen kansanedustaja Andris Ameriks totesi, 

ettii Latvia "on silta Idan ja Liinnen viililla, mutta meidiin tiiytyy muistaa, ettii silta 

tarvitsee molempia puolia" (TBT 16.-22.4.1998). Saimnieks -puolueen lahto ei 

kuitenkaan kaatanut hallitusta , vaan hallitusta vetaviin Isiinmaan ja vapuden puolesla -

puolueen kannatus kiilintyi kasvuun ja hallitus selvisi myos parlamentin 

luottamuslauseiianestyksestii (Stranga 1999b, 133). Sanktioiden taloudeUiset vaikutukset 

olivat vahaisiii ja Iyhytkestoisia. eikii sanktioiden avulla saatu vaihderrua hallituksen 
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Yetovastuussa olevaa puoluena . Sanktioiden taloudellinen ja poliittinen tehokkuus oli 

siis hyvin heikkoa . 

Sanktiot voitiin kuilellkin esiWiii onnistuneina, koska Latvia muutti 

kansalaisuuslainsiiiidiintoaan Iliidenjiilkeen. Hallitus muutti sanktioiden jiilkeen linjaansa 

juuri siihen sLluntaan, milii Veniijiin edustajatkin olivat vaatineet. Tapauksessa, jossa 

sanktiot eiviit ole sujuvia e ivatkii tehokkaita, linjanmuutosta ei kuitenkaan voida laskea 

SIIoraan sanktioiden ansioksi . Se ei aiheutunut suoraan sanktioiden vaikutuksesta, vaan 

jostakin muusta "kausaalisesta ketjusta" johtuen. (Wiberg 1968, 16.) Tiissii tapauksessa 

ensisijaisen tiirkeiiii oli kansainviilisten jiirjestojen suunnalta tullut painostus. 
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5 KANSAINV ALINEN V AHEMMISTOJENSUOJELU 

NationaIismitutkimuksissaan Rogers Brubaker ei juurikaan kiinnittiinyt huomiota tiimiin 

tutkimuksen varsinaiseen aihealueeseen: kansainvalisten jarjestojen toimiin 

viihemmistojen suojelemiseksi. Brubaker naki jarjestiit yhtena mahdolIisena tukena 

vahemmistojen oikeuksille, mutta jatti avoimeksi sen miten hyvin jiirjestot voivat 

onnistua tybssaan. Han muistutti kuitenkin siitii, ettii mybs maailmansotien viililla 

Euroopassa oli KansainliilOn puitteissa Iuotu viihemmistbjensuojelujiirjestelma, mutta se 

ei onnistunut ehkiiisemaan kansallistavien valtioiden viihemmistojen oikeuksia 

loukkaavaa politiikkaa. (8rubaker 1996, 105-106.) Tassa luvussa tarkastelen tatii 

Brubakerin avoimeksi jattamaa kysymystii. 

Kylman sodan jalkeen Euroopan kansainvalisten jiirjestbjen kenttii on muuttunut 

huomattavasti . Uusia jarjestoja on luotu ja kylmiin sod an aikaiset organisaatiot ovat 

muuttaneet muotoaan ja kasvattaneet jiisenmaiiriiiinsii. Muutosten vuoksi Euroopassa on 

oykyaan laaja jarjestojeo verkosto , jonka avulla voidaan puuttua 

turvallisuuskysymyksiin jn ihmisoikeusloukkauksiin. (Archer 1995.) Tassa luvussa 

tarkastelen va in niita jarjes loja, jotka ovat olIeet kaikkein aktiivisimpia tai mielestiini 

birkeimpia Latvian tilanteessa. Nama jiirjestot oval Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistybkonferenssi (vuoclesta 1995 yhteistyojarjesto), Euroopan Neuvosto, Euroopan 

Unioni ja NATO" Esittden aluksi kansainvalisen oikeuden periaatteiden mukaan 

toimivan vahemmistojensllojelujiirjestelman, joka on luotu lahinna EN:n puitteissa ja 

pyrin myos erittelemiiiin syitii siihen, miksi se ei ole toiminut Latviassa. Sen jiilkeen 

hahmottelen eri organisaation puitteissa luotua painostusjarjeslelmaa, jonka avulla on 

voitu puuttua ltii-Euroopan vallioiden kansallistaviin politiikkoihin. Pyrin lisaiimiiiin 

lyoni analyynlstii syvyyna esittelemiillii myos motiiveja, jotka oval laman poliittisen 

jiirjestelman luomisen tllustalla. 

21 Myos esimerklksi Euroopall j ~illeenrakennuspankki (EBRD) ja Itameren maiden neuvosto (CBSS) 
oval toimineet La! vian tilantec.'i :-: :l. EBRD on loiminut tilanteessa niin niukalti, etta jamn sen pois ja 
Itamerenmaiden neuvoston toiminta nojaa ETY J:n puirreissa luotuihin sopimuksiin ja neuvoston 
ihmisoikeuskom issaarin toimilll<l on hyvill 5aman tyylist3. kuin ETYJ:n vahemmistovaltuutetun, muna 
viihemmislDvaltuutenu on ollllt lilanleessa huomattavasli akliivisempi. CBSS:n ihmisoikeuskomissaarin 
merkirys tulee rodenniikoisesti k,lsvamaan rulevina vuosi, koska hanen mandaattinsa on paljon Jaajempi 
kuin ETYJ:n vZihemmis(Qvailllllll:llln. (Ks. Esim. M611er & Vesa ruleva, (26-132.) 
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5.1 Kansainvalinen oikeus j~ Euroopan viihemmistOt 

Viihemmistiijen suojeluun kohdistettu kiinnostus on vaihdellut huomanavasti 1900-

luvulla. Toisinaan viihemmistiijen oikeudet ovat olleet korkealla kansainviilisen 

politiikan agendalla, mutt~ toisinaan niihin ei ole kiinnitetty erityisempiiii huomiota. 

Ensimmiiisen maailmansodan jiilkeen KansainJiitossa luotiin viihemmistiijen suojeluun 

erillinen sopil11usjiirjestelmii. Tiimii jiirjestelmii ei ollut yhteniiinen, eikii sitii sovellettu 

kaikkiin yhtiiliiisesti. Jiirjestelmii koostui noin 20 sopimuksesta, jotka koskivat sodan 

hiivinneiden valtioiden jn lIul ien valtioiden viihemmistiitilanteita. Suomi oli yksi ramiin 

jiirjestelmiin piiriin kuuluvista maista." Toisen maailmansodan jiilkeen Kansainliitto 

lakkautettiin Ja sen vahemmistiijensuojelujiirjestelmii lopetettiin. Yhdistyneet 

kansakunnat omaksui kokonaisvaltaisemman liihestymistavan ihmisoikeuksiin. Se pyrki 

takaamaan kai kille tasa-~rvoisesti samat ihmisoikeudet. Samat ihmisoikeudet kuuluivat 

myos viihemmistiiille, mutta tiimii Iinja ei tukenut viihemmistojen oikeutta erilaisuuteen. 

Viihemmistojen oikeudet nousivat kansainviilisen politiikan asialistalle jiilleen 1980-

luvun lopulla . Eriiiden 1 tii-Euroopan maiden -Romania, Bulgaria, Jugoslavia -

hallitukset pyrkiviit kohottamaan suosiotaan kansallistavalla politiikalla. Tuolloin EN:n 

ja ETYK :n puitteissa ~Iettiin muotoilla uuna viihemmistiijensuojelujiitjestelmiiii 

Eurooppaan. (Hannikainen 1994, 27-34.) 

Kylmiin sodan jiilkeen E N:ssa luoriin sarja kansainviilisoikeudellisia sopimuksia, jotka 

ldisittelevat viihemmist6j"n oikeuksia. Tiirkeimpiii niisra ovat alueellisten ja 

viihemmistokielten peruskilja (1992, astui voimaan 1.3.1998) ja kansallisten 

viihemmist6jell suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995, astui voimaan 1.2.1998). 

Lisiiksi myiis kansallisuuttn koskeva sopimus (1997, astui voimaan 1.3.2000) ja 

kahdestoista lisiipiiytiikllja yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi (2000, ei viela voimassa) kiisitteleviit viihemmistiijen oikeuksia. Niimii 

sopimukset ovat oikeudelli sesti sitovia sen jii.lkeen, kun jiisenmaan parlamentti on 

ralifioinut sopimuksen. Sopimukset vaativat siiiinniillistii raportoinlia jiisenmailta. 

n Mielenkiinloisl(I aikalaisanalyyscja Kansainliiton vahemrnistojensuojelujarjestelmasta ja siihen 
liiuyvasta polit;; "asla loytyy look"sta Voionmaa 1928 (277 -278) ja Ruutu 1934 (390-446) . 
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Asiantuntijat antavat raport"ista lausunnot, minldi jiilkeen ministerineuvosto voi antaa 

suosiruksia jiisenmaille. 

Siinii missii EN:n sopimukset ovat luonteeltaan oikeudellisia, ETYK:n sopimukset ovat 

enemmiinkin normatiivisia .in poliittisia. Ne eiviit ole kansainviilisen oikeuden sitovia 

sopimuksia (Hannikainen 1994, 41). Tamii ei tarkoita sitii, ettii ne olisivat "pelkkiii 

sanoja". Kuten rulen mybhemmin osoittamaan, niiillii sopimuksilla on merkitystii, koska 

eriniiiset toimijat kiiyttiiviit niitii argumentaationsa normatiivisena taustana. ETYK:n 

puitteissa kansallisiin viihemmist6inin kiinnitettiin ensimmiiisen kerran erityistii 

huomiota Kiibpenhaminan ETYK:n inhimillistii ulottuvuutta kiisittelevassii kokouksessa 

(heinakuu 1990). Taman jiilkeen kansallisten viihemmist6jen oikeuksia kasiteltiin myiis 

Pariisin Ulltta Eurooppa~ koskevassa peruskirjassa (11.1990), kansallisia viihemmistiijii 

kiisitteleviissii asianruntijakokouksessa (Geneve, 1991) ja Helsingin kokouksen 

asiakiJjassa (1992). Helsingin kokouksessa ETYK -maiden piiiimiehet asettivat 

"kansallisia vii hemmistiijii koskevia asioita hoitavan valtuutetun" 

(viihemmistb valtuutettu). Hiinen tehtiiviiniiiin on huolehtia "ennakkovaroituksesta" ja 

tarvittaessa ensimmiiisi stii toimista jiinnitystilanteissa, joihin Iiittyy kansallisia 

viihemmistiijii . Viihemmistiivalruutettu On toiminut useissa Keski- ja ltii-Euroopan 

maissa. ETYK:n sopimusten tavoin myiiskiiiin viihemmistiivalruutetun suositukset eiviit 

ole oikeudell isesti sitovia. 

Yksi keskeisistii ongelmista Euroopan oikeudellisessa viihemmistbjensuojelussa on se, 

ettei viihemmistbn mii iiritehnasta olla piiiisty yksimielisyyteen. Lauri Hannikaisen 

mukaan sellraavista miiiintelmiin osista niiyttiiisi olevan yhteisymmiirrys: 

Kyseessii on ihmisryhma , joka I) eroaa muusta viiestbstii etniseltii tai 
kansalliselta alkupel'iiltiiiin, kieleltiiiin tai uskonnoltaan, 2) muodostaa 
lukumiiiiriiisesti viihemmistbn verrattuna valtaviiestiibn tai suurimpiin 
kansallisiin ryhllliin. 3) ei ole valtiossa miiariiiivassii asemassa. 4) 
Kyse.nen ihmisl'yhmii osoittaa haluavansa siiilya omaleimaisena ryhmiinii 
ja siiilyttiiii kulnulIrinsa, perinteensii , uskontonsa tai kielensii. 5) Kyseinen 
ihmislyhmii ei voi koostua maahan hiljattain muuttaneista siirtolaisista. 
RyhmiilHi taytyy olla syviit juuret asuinvaltioonsa ja ilmeisesti ryhmiin 
jiisenillii tiiytyy olla asuinvaltion kansalaisuus. (Hannikainen 1994,34.) 
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Niimii viihemmistiin maiiritelmiiiin liittyviit piirteet ovat kuitenkin niin viiljiii, ettii valtiot 

voivat tulkita niitii hyvin monilia tavoilla. Kuinka kauan viihemmistiiryhman on asuttava 

valtiossa, jotta siitii tulee suojelua ansaitseva vahemmistii? Miten suuri ryhmiin tulee 

olla, jotta sille voitaisiin taata koulutus omalla kielelliiiin? Miten suuri ryhma on niin 

suuri, ettei se tarvitse erillisiii suojelutoimia? 

Latviassa Kansainvalisen oikeuden vahemmistiijensuojelujiirjestelmii on kohdannut 

suuria vaikeuksia. Yksi suurimmista ongelmista on ollut venajiinkielisten status 

nykyisessa Latviassa: ovatko he vahemmisto vai jotain muuta (toinen paakansallisuus, 

maahanmuuttejia, miehittiijia). Suurin osa venajankielisistii tuli Latvian alueelle 

Neuvostovallan aikana. Heilla ei sen vuoksi ole ehka riittaviin syvia juuria alueella, jotta 

he olisivat vahemmistii. Venajiinkieliset voidaan taman vuoksi nahda suurena joukkona 

ulkomaalaista tyiivoimaa. Toinen ongelma liittyy vuosien 1939 ja 1940 tapahtumiin. 

Kansainviilisissa sopimuksissa (esim. Geneven sopimus) kielletaiin miehittajaa 

muuttamasta miehitetyn alueen viiestotilannetta ja vaatii vetiimaiin oman viieston pois 

alueelta miehityksen paatyttya. Latvian tapauksessa tiima tarkoittaisi sita, etta 

Venalaisten olisi pitiinyt poistua maasta Latvian itsenaistyttyii. Tama kanta on hyvin 

ongelmallinen. mutta kantaa ajaneet tahot Latviassa ovat hakeneet nakemykselleen tukea 

siitii, ettii lansimaat (Suomi mukaan lukien) ovat todenneet, etta Baltian maat eivat ole 

uusia valtioita vaan sotienviilisten valtioiden jatkeita (Smith et aL 1998, 109; Kakiinen 

1993, 26-27). Venajankielisten epaselva asema on aiheuttanut monia ongelmia 

sopimusten tulkinnassa, mutta se ei ole kuitenkaan estiinyt kansainvalista painostusta. 

Toinen kansainvalisen oikeuden suurista ongelmista Latvian tilanteessa on se, ettii 

sopimuksista tulee oikeudellisesti sitovia vasta sen jalkeen, kun jiisenmaan parlamentti 

on ratifioinut sopimuksen. Latvia ei ole (vuoden 2002 loppuun mennessa) ratifioinut 

yhtiiiin EN:n vahemmistiisopimuksista. Se on allekirjoittanut kansallisten vahemmistiijen 

suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (I \.3.1998) ja kansalaisuutta koskevan 

sopimuksen (30.5.2001). Allekirjoitus ei kuitenkaan vielii riita siihen, etta sopimusten 

valvontamekanismeja voitaisiin kiiyttaa valtioissa. ETYK:nlETYJ:n sopimukset ovat 

puolestaan julistuksia, joihin ei sisiilly valvontamekanismeja eiviitkii ne vaadi 



56 

jisenmailta saann6llista raportointia. Kansainvalisen oikeuden sopimukset eivat ole 

aiiiden syiden vuoksi olleet tehokkaita Latvian tilanteessa. 

S.2 Vahemmist6t kansainvalisessa politiikassa 

Havainnollistaakseni viihemmistiiihin liittyvia kansainvalisen politiikan prosesseja 

palaan aluksi Waiter Carlsnaesin ulkopoliittisen toiminnan selitysmalliin (esitelty 

luvussa 2.2). Jotta voisimme ymmartiia poliittisia toimia, meidiin on tarkasteltava 

toimijan intentioiden lisiiksi my6s hiinen uskomuksiaan ja havaintojaan seka 

rakeoteellisia olosuhteita. Rakenteet vaikuttavat kaikissa tapauksissa ulkopoliittiseen 

toimintaan , mutta rakenteet eivat kuitenkaan ole "valitt6masti olemassaolevia, annettuja 

ja perinniiksi jaaneitii olosuhteita" (vrt. Marx 1978, 148). Rakenteetkin ovat muuttuvia 

ja ne muuttuvat toiminnan seurauksena. Rakenteiden muuttaminen voi tapahtua joko 

tarkoituksellisesti tai toiminnan ei-tarkoitettuna vaikutuksena. Jos esimerkiksi 

ajattelemme toimijoiden institutionaalista asetelmaa toimijoiden valisina suhteina, 

rakenteita muuttava toinninta on naiden suhteiden rai niita muodostavien saant6jen 

muokkaamista (Ks. Carl snaes 1992, 256-266.) 

Ulkopoliini se n toiminnan analyysiin saadaan uusia tasoja, kun Carlsnaesin malli avataan 

uud'elleen niin, etta se ottaa huomioon taman rakenteiden muuttuvuuden ja 

muutettavuuden. Toiminnan analyysia voidaan syventaa tutkimalla, miten toimintaan 

vaikuttavat rakenteet ovat muodostuneet. Tata voidaan havainnollistaa laittamalla 

toiminraa selittavia malleja periikkain kuvion 5.1 mukaisesti. Toiminra vaikuttaa 

toimijoiden dispositionaaliseen ulottuvuuteen (uskomukset ja havainnot) SUOraan seka 

valillisesti rakenteita muuttamalla . Disposi tionaalinen ulottuvuus muokkaa toimijan 

intentioita, jotka viimekadessa selittavat toimintaa. Uudessa tilanteessa tehty toimima 

muuttaa jalleen rakenteira ja toimijoiden nakemyksia ja sita kautta vaikuttaa tulevaan 

toimintaan . Tiillainen malli soveltuu hyvin ulkopolitiikan linjan muutoksen 

selittiimiseen. (Carlsnaes 1992,264-265.) 

Tiiman tutkimuksen kannalta tarkein institutionaalinen asetelma muodostuu Latvian 

suhteista erinaisiin kansainvalisiin jarjest6ihin ja niiden suhteisra toisiinsa. 
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Institutionaalista asetelmaa voidaan liihestyii tarkastelemalla sen muotoutumista. 

Eurooppalaista kansainvalisten jarjestojen verkostoa on muokattu kylmiin sodan jalkeen 

huomattavasti . Yksi muutoksen suunnista on ollut jiirjestojen muokkaaminen siten, ettii 

ne kykenevat paremmin puuttumaan vahemmistokysymyksiin. Edella esitetyn mall in 

mukaan on siis tutkittava niita toimia, joilla tuo asetelma on synnytetty . Toiminnan 

seIittiimisessa rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutuksen historiaa voitaisiin menna 

taaksepiiin ikuisesti. Tiimiin tyon tarkoiruksen kannalta on mielestiini riittiiviiii liihtea 

lii~eelle institutionaalista asetelmaa muokanneen toiminnan dispositionaalisesta 

(havainnot ja uskomukset) perustasta. Sen avulla voidaan ymmartiia muutamia tiiman 

institutionaalisen asetelman erityispiirteitii, mutta se ei vielii hukuta varsinaista 

tutkimuksen aihena liialliseen historialliseen kuvaukseen . 

Ensimmiiisia kansainviilisten suhteiden analyytikkoja, jotka kiinnittiviit huomiota Itii

Euroopan nationalismiin olivat amerikkalaiset Zbigniew Brzezinski (1989) ja John J. 

Mearsheimer (1990). Brzezinski ja Mearsheimer olivat kumpikin hyvin samoilla linjoilla 

itaeurooppalai sen nationalismin luonteesta. Molemmat pitivat sita paljon 

radikaalimpana, aggressiivisempana ja dynaamisempana kuin liinsieurooppalaista 

nationalismia (Brzezinski 1989, 4; Mearsheimer 1990, 21; ks. myos Luoma-aho 2002). 

Brzezinski ja Mearsheimer niikivat kuitenkin nationalismin aiheuttaman uhkan hyvin eri 

tavoilla. Brzezinskin mukaan nationalismi ei valttamiittii johda suuriin mullistuksiin, 

mutta se voi aiheuttaa paikallisia etnisia konflikteja tai jopa alueellisia yhteentormayksiii 

(Brzezinski 1989, 5). Liinsi-Euroopalle kysymys ei niinkaan ollut selviytymisestii, vaan 

siita, minkiilai sen Ita-Euroopan se haluaa naapurikseen. Han vaati liinsimaiden 

poliitikoilta toimia potentiaalisesti vaarall isen nationalismin hillitsemiseksi . (Emt. 25 .) 

Mearsheimer maalasi huomattavasti synkemman kuvan nationalismin mahdollisista 

vaikutuksista Euroopassa . Hanen kasityksensa mukaan nationalistiset konfliktit voivat 

eskaloitua koko Euroopan laajuisiksi (Mearsheimer 1990,31-35). Tata uhkaa vastaan 

Eurooppaan taytyi rakentaa vakaampi jiirjestys (mm. ydinpelotteen avulla) ja 

nationalismia vastaan tiiytyi toimia keskitetysti etenkin Saksassaja ltii-Euroopassa (emt. 

55-56). 
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Brzezinskin ja Mearsheimerin kirjoitusten julkaisemisen aikaan Baltian maat kavivat 

viela itsenaisyystaisteluaan, joten venalaisten kohtelu Baltiassa ei saanut huomiota naissii 

kirjoituksissa. Baltian maiden itsenaisyyspyrkimykset nahtiin yhtenii mahdollisena 

konfliktin aiheuttajana, vaikka Brzezinski tunnustikin maiden oikeuden itsenaisyyteen 

(Brzezinski 1989, 23). Maiden itseniiistyttya Latvian kansallistava nationalismi liitettiin 

muiden Itii-Euroopan vaarallisten nationalismien joukkoon. Cart Bildt vaati vuolU\a 

1994 ilmestyneessa the Baltic Litmus Test -anikkelissaan lansimaita kiilU\ittiimiiiin 

enemman huomiota Baltian maiden tapahtumiin. Hiin ei nahnyt alueella mitaiin suuria 

ihmisoikeusloukkauksia, vaan piti lantisten organisaatioiden operaatioita liihinna 

instrumentaali sina. Niiden avulla voitiin ehkaista Venajan Baltian maihin suuntautuvia 

aggressioita. (Bildt 1994,79-81.) Vuotta aiemmin Alpo Rusi ja Jukka Salovaara tekivat 

yhteenvedon kylman sodan piiiittymiseen liittyvasta turvallisuuskeskustelusta. He 

erittelivat kolme potentiaalista sotilaallisen yhteenoton lajia kylmiin sodan jalkeisessa 

Euroopassa : poliittisesti organisoitumattomien etnisten ryhmien valiset yhteenotot 

olemassaolevissa valtioissa, olemassaolevan valtion sisalla tapahtuvat poliittiset 

yhteenotot seb valtioiden valiset yhteenotol. Nama kaikki olivat heidan analyysinsa 

mukaan mahdoll isia Latviassa nationalistisen dynamiikan vuoksi. Kansainvalisen 

yhteison oli lOimittava naiden potentiaalisesti sotilaallisten yhteenottojen 

rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi. (Rusi & Salovaara 1993, 155-156.) 

Pian Brzezinskin ja Mearsheimerin kirjoitusten jalkeen myos kansainviiliset jarjestiit 

alkpivat kiinnittiia enemmiin huomiota kansallisten viihemmistiijen kohteluun. ETYK:n 

inhimillisen ulOltuvuuden Kiiiipenhaminan kokouksen asiakirjassa on omistettu yksi 

luku kansallisiin viihemmistiiihin liittyville ongelmille . Asiakirjassa IOdetaan hyvin 

yleisesti ihmisoikeuksien ja kansainvalisen vakauden viii in en yhteys. Viihemmistiijen 

oikeuksia ei niihdii tassii suhteessa mitenkiiiin muista ihmisoikeuksista poikkeavana 

(ETYK 1990a, luku iv). Mutamaa kuukautta myiihemmin ETYK:n Pariisin kokouksessa 

viihemmistiijen oikeuksien loukkaukset niihdiiiin jo merkittiiviimpiinii bngelmana: 

Me toteamme syviin uskomuksemme, ettii kansojemme valiset hyviit 
subteet, samoin kuin rauha, oikeus, vakaus ja demokratia, vaativat, ettii 
kansallisten vabemmistiijen etmsta, kulttuurillista, kielellista Ja 
uskonnollista identiteettia suojellaan ja sen edistiimiselle luodaan 
olosuhteel. . .. Huomioiden kiireellisen tarpeen viihemmistoihin liittyvan 
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yhteistybn Iisiiiimiselle ja paremmalle viihemmistbjen suojelulle, 
piiiitiimme jiirjestiiii kansallisten viihemmistbjen asianruntijakokouksen 
Geneveen 1.-19.7.1991. (ETYK I 990b.) 

Viihemmistbjen oikeuksien loukkaaminen niihtiin jo selkeiisti muita 

ihmisoikeusloukkauksia vakavampana uhkana Euroopan vakaudelle. Genevessii pidetty 

asiannmtijakokous oli hyvin pitkiilti samoilla linjoilla Pariisin asiakitjan kanssa. 

Geneven kokouksessa tarkennettiin viihemmistojen suojelun sisiiltoii. Kokouksen 

piiiitbsasiakirjassa todetaan mybs, ettii viihemmistokysymykset eiviit ole pelkiistiiiin 

valtion sisiiinen asia, vaan ne ovat oikeutettu kansainviilisen huolen aihe. (ETYK 1991.) 

ETYK:n jiisenvaltioiden piiiimiesten Helsingin kokouksessa luotiin viilineitii tiimiin 

"oikeutetun kansainviilisen huolen" va lvomiseksi. Piiiimiehet sopivat 

viihemmistovalruutetun toimen perustamisesta. Viihemmistbvaltuutetun mandaatista kiiy 

selkeiisti ilmi, etta hiin ei ole niinkiiiin viihemmistojen oikeuksia valvova toimielin, vaan 

ennaltaehkaisevii konfliktineston viiline (ETYK 1992a). Ensimmiiiseksi 

viihemmistovaltuutetuksi nimetty Hollannin entinen ulkoministeri Max van der Stoel 

korosti riita puolta mandaaristaan virkaanasrujaispuheessaan joulukuussa 1992: 

Tehriiviini ei ole puuttua kaikkiin viihemmistoihin liittyviin tilanteisiin. 
Nakemykseni mukaan puuttumiseni vo i tulla kysymykseen vain, jos 
viihemmisroihin liittyvat jiinnitteet uhkaavat, vahemmistovaltuuretun 
rulkinnall mukaan, kehittyii ETYK:n alueella konfliktiksi, joka vaikuttaa 
rauhaan, vakauteen ja osallisrujavaltioiden suhteisiin. (ETYK 1992b) 

Vahemmistbvaltuutetru esitti tiimiin nakbkulman my6s enslmmaisessa Latvialle 

suunnarussa suosiruksessaan. Hiin toivoi, ettii hanen esittiimiinsii ideat voivar edistiiii eri 

kansanryhmien valisiii suhteita Latviassa. (ETYK 1993b.) Vahemmistovalruuterun 

toimen luominen voidaan niihdii yhdeksi kiiiinnekohdaksi ETYK:n viihenunistbihin 

kohdisramassa mielenkiinnossa. Helsingin kokouksenjiilkeen vahemmistbt eiviit ole niin 

laajalti esillii kokousten loppuasiakirjoissa, koska niihin liittyvista toimintalinjoista oli 

sovittu jo aikaisemmissa kokouksissa. Viihemmistbt niikyviit asiakitjoissa Hihinna 

viihemmistbvalruuterun toimien arvioinnin kautta. Poikkeuksen tastii trendistii 

muodosma Rooll1an kokous vuonna 1993, jossa valtioiden edustajat laativat yhteisen 
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julisruksen aggressiivista nationalismia, rasismia, sovinismia, muukalaisvihaa ja 

antisemitismia vastaan (ETYK 1993c). 

Euroopan neuvosto oli vahemmistbkysymyksen suhteen hyvin samoilla linjoilla 

ETYK:n kanssa 1990-luvun alussa. Hta ei voida pitaa mitenkaan yllattavana, sillii 

kaikki EN:n jiisenet olivat myiis ETYK:n osallisrujia. EN:n parlamentaarinen 

yleiskokous antoi ministerineuvostolle kolme viihemmistiijii koskevaa suosirusta 90-

luvun alkupuole lla (EN 1990; 1992a & 1993a). Parlamentaarisen yleiskokouksen 

suosirukset mukailivat hyvin pitkiilti ETYK:n asiakirjojen sanalinjoja. Suosituksissa 

ministerineuvosrolta vaadittiin viilittiimiii roimia viihemmistiijen oikeuksien 

turvaamiseksi. Parlamenraarisen yleiskokouksen mukaan viihemmist6jen suojelussa on 

kyse "rauhasta, demokratiasta, vapauksista ja ihmisoikeuksien kunnioiruksesta 

Euroopassa" (EN 1992a). Ministerineuvosto vastasi naihin ja 90-1uvun jalkipuolella 

annettuihin suosiruksiin yhteisellii vastauksella 1999.29 Ministerineuvosto esitteli 

vastauksessaa·n jo tehtyja toimia viihemmistiijen suojelemiseksi. Naihin toimiin kuului 

mm. kansainviilisen oikeuden sopimusten laatiminen. Vastauksessa toistetaan jalleen 

samat perustelut vahemmistiijen suojelulle: Euroopan vakaus on riippuvainen siita. (EN 

1999a.) Myiis EN:n jiisenvaltioiden paamiehet toteavat nama samat nakemykset Wienin 

kokouksen julisruksessaan 1993. Heidan mukaansa "vahemrnistiijen suojelu on 

olennainen osa vakautta ja demokraattista rurvallisuutta maanosassamrne". (EN 1993b.) 

Eri jiirjestiijen, niiden toimielinten ja analyytikkojen teksteissa toisruvat hyvin 

samankaltaisen havainnOf ja uskomukset. Nationalismi nahdaiin vaarallisena ja 

konflikteja aiheuttavana ilmi6nii. Vahemrnistiijen oikeuksien loukkaukset muodostavat 

turvaJlisuusuhkan , jota vastaan Euroopan valtioiden on toimittava yhdessii. 

Nationalismin aiheuttamat uhkat eiviit koske pelkiistiian niitii alueita, joilla naitii 

konflikteja esiintyy. Ne uhkaavat koko Eurooppaa. (Vrt. Luoma-aho 2002.) Niirna 

uskomukset selkeiisti vahvisruivat sitii mukaa, kun kriisi entisessa Jugoslaviassa syveni 

(Jugoslavian tapahrumista ks. esim. Visuri, 2000, 11-35 & 234-240). Nationalismin 

19 Parlamentaarinen yleiskokoU5 anto! vahemmistoihin liittyvia suosituksia vuosina 1995, 1996 
(kahdesti) ja J 997. M inis[erineuvQsto antoi jokaiseen suosi[ukseen my6s yksittiisen vastauksen 
kisitehyaan sita, muua n.iii[a vastauksia ei ale EN:n verkkosivujen arkislOss3. 
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vaarallisuutta koskevat uskomukset perustuvat Jugoslavian tilanteesta tehtyihin 

havaintoihin . 

NiiilHi havainnoilla Ja uskomuksilla on vaikutuksia siihen, minkiilainen 

viihemmist6jensuojelujiirjestelmiista rakennetaan. Barry Buzan, Ole Waever ja Jaap de 

Wilde esittiivat, ettii "rurvallisuusuhkan erityinen luonne oikeuttaa tavanomaisesta 

poikkeavien keinojen kiiyttiimisen sen hoitamiseen. Perinteisesti sanomalla 

"rurvallisuus" valtion edustaja julistaa hiitiitilan vaatien oikeutta kiiyttiiii kaikkia 

tarvittavia keinoja uhkaavan kehityksen torjumiseksi." (Buzan et at. 1998,21.) Jos asia 

niihdiiiin rurvallisuusuhkana ja tiima niikemys hyviiksytiiiin laajalti, asian hoito siirtyy 

"erilyispolitiikan" alueelle tai jopa perinteisen politiikan ulkopuolelle. 

Turvallisuusuhkan torjunnassa normaalisti kansainviilistii politiikkaa jiisentiiviit siiiinn6t 

voidaan siirtiiii taka-alallc. Turvallisuusuhkaa vastaan tiiytyy voida kiiyttiiii kaikkia 

tarvittavia keinoja. "Turvallistaminen" on iiiirimmiiinen versio asian politisoinnista. 

(Emt. 2 1-23 ; Ks. my6s Laitinen 1999, 141-154.) 

Buzanin. Waeverin ja de Wilden mukaan turvallisuuskysymysten rutkiminen 

konstruktivistisesti puhetekoina'o avaa mahdollisuuden niiiden toimien arvioimiseen. 

Kun rurvalli staminen niihdiiiin toimena, joka olisi mybs voiru jiittiiii tekemiittii, tiimiin 

toimen arvioi minen rulee mahdolliseksi. On siis arvioitava sitii, oliko asian vieminen 

perinteisten toimintatapojen ulkopuolelle hyvii ratkaisu, vai olisiko tilanne pitiinyt hoitaa 

nonnaalien kiiytiint6jen mukaan . (Buzan et al. 34.) Buzan ja kumppanit eiviit kuitenkaan 

anna mitiiiin perusteita silJe, miten ruo arviointi rulisi suorittaa. Arviointi on mielestiini 

suoritettava (arvostelmallisen rationaalisuuden mukaisesti) argumentoimalla julkisesti 

rurvallistamisen puolesta ja sitii vastaan. Niiin voidaan saavuttaa jonkinlainen 

yhteisymmiirrys siitii, miten perustelrua "rurvallistaminen" oIL 

30 Latvian li!anne voidaan hyvinkin nahdii tu rva llisuusuhkana my6s perinteisessa mielessa eli 
epavamlUutena rauhanomaisell kehityksenjatkumisesta (vrt. Visuri 1997,223 .) Kun Latviasta 16ytyy 
ryhmiii . jotkil nakevat venajankieliset miehittiijina, joiden on poistuttava maasta ja Veniijiilta loytyy 
ryhmiii. jolka nakevat Latvian fasistivaitiona,johon tulee lahellaa rauhanturvaajia, on helppo keksia 
kehityskulkuja, jotka voisivatjohraa aseelliseen konfliktiin, Carlsnaesin maJlin pOhjalla lama tilanne 
voidaan nahda ni inil objekliivisina olosuhteina, joihin kansainviilisel jarjestot pyrkivat toimillaan 
vastaamaan. Olosuhteet eivat kuitenkaan aiheuta toimintaa ilman inhimillistii toimijaa, joten on 
mie[esL~in i oikeutettua katkaista tUlkimuksen syvyys havaintoihin ja uskomuksi in , jOlka ovat 
toimintojell tausta[[a . Muut rutkikoot naiden havaintojen ja uskomusten pihevyytta. 
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Oliko vahemmistojen oikeuksien suojelun siirtaminen "erityispolitiikan" alueelle 

perustelrua? "Turvallistamisella" on vahernmistojen oikeuksien kannalta seka positiivisia 

ettii negatiivisia vaikutuksia. mutta mielestiini positiiviset seuraukset ovat tiissa 

tapauksessa suuremmat. Positiiviselta puolelta tarkein asia on mielestani 

viihemmistovaltuutetun luominen. rata konfliktien ennaltaehkaisyn valinettii ei olisi 

l\lotu. jos vahemmistokysymystii ei nahtaisi turvallisuusuhkana (ks. Zaagman 1999. 9). 

Vahemmistovaltuutetun mandaatti vaistiia useita kansainvalisen oikeuden ongelmia. 

Ensinnakin vahernmistovalruutettu voi tarkkailla vahemmistotilanteita. vaikka valtio ei 

olisikaan ratifioinut kansainvalisen oikeuden vahemmistosopimuksia. 

Vahemmistovaltuutettu voi tarkkailla ETYK:n poytakirjoissa Iinjattujen periaatteiden 

noudattamista. IIman vahemmistovaltuutettua tama olisi valtioiden tehtava. mika voisi 

itse asiassa ruokkia konfliktia sen ehkaisemisen asemasta (esim. toista maailmansotaa 

edeltiinyt Saksan toiminta naapurimaidensa ja niissii eHivien saksalaisten suhteen). 

Toiseksl vahemmistoval tuutetun mandaatti viiistaa viihemmiston maarittelyyn Iiittyvat 

ongelmat. Vahemmistiivaltuutettu van der Stoel totesikin vuonna 1993. etta 

"viihemmistbn olemassaolossa on kysymys faktoista. ei maaritelmistii" ja jatkoi: 

"uskallan vaittaa. etta tunnistan vahemmiston. kun naen sellaisen" (ETYK 1993a). Nama 

piirteet vahemmistovalruutetun mandaatissa loukkaavat kansainvalisen politiikan 

valtioidcn suvereenius -periaatetta eli vahemmistojensuojelu vietiin normaalien 

kiiytiintojen ulkopuo lelle]J 

Turvallistamisen negatiiviset vaikurukset Iiittyvat mybs vahernmistovaltuutetun 

mandanttiin. Vahemmistbvaltuutettu voi puuttua vain tapauksiin . jotka han katsoo 

potenrianlisiksi turvallisuuden ja vakauden uhkiksi. Han ei myoskaan voi puuttua 

aktuaali siin konflikteihin tai tapauksiin.joihin liittyy jiirjestaytynyttii terrorismia. (ETYJ 

1992a. luku Il.) ramii asettaa eri valtioissa asuvat viihernmistot hyvin erilaiseen 

asemaan. Viihemmistovaltuutettu ei voi puuttua rauhanomaisiin kiistoihin. mikii sulkee 

pois slI urimman osan liinsimaista . Han ei voi myoskiiiin puuttua viikivaltaisiin 

konfli kte ihin. mika sulkee pois loput liinsimaat (Espanja (ETA). Iso-Britannia (IRA) ja 

le Viihemmislojen suojelun turvallistaminen on voinuljohtaa myos siihen, ettii vahemmistojen 
oikeuksien kunnioiuuminen on mainittu erikseen useissa asiakirjoissa, eika pelkasraan osana 
ilunisolkeuksia. Tiita yh teYIla. en tutki t3ssa ryossa , mutta "episteemislen yhteisojen" avulla lata 
kysymyslii voisi lahestya. 
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myiis TlIrkki (PKK)]. Viihemmist6valtuutettu voi siis toimia vain Itii-Euroopan maissa, 

joiden nationalismi on "aggressiivisempaa, dynaamisempaa Ja radikaalimpaa" iruin 

liinsimaissa esiintyvii nationalismi. Martin Alexandersonin mukaan tamii tilanne on 

ongelmallinen kolmesra syystii: ensinniikin se rikkoo ihmisoikeuksien 

yleismaailmaliisuuden periaaretta; toiseksi se vaatii lta-Euroopan maita, joilia on 

muitakin ongelmia, toimimaan vahemmistojensuojelun pioneereina; ja kolmanneksi 

valikoiva liihestymistapa viihemmistojensuojeluun kohtaa todenniikiiisesti vastanntaa, 

mik. heikentiia jiirjestelmaii. (Alexanderson 1997, 58.) 

Niiistii negatiivisista vaikutuksista huolimatta pidiin viihemmistiijensuojelun 

turvaJi IStamista enemman positiivisena iruin negatiivisena tekona. Ecnme voi olla 

varmOla, miten ti/anteet olisivat kehittyneet ilman viihecnmistiivaltuutetun puuttumista, 

mutta hillitsemiillii sekii va ltioiden kansallistavia toimia ettii kotimaanationalismia 

viihemlllistiivaltuutettu on todenniik6isesti edistiinyt rauhanomaista muutosta. 

Viihel11mistiijen oikeuksien kannalta niiden yleismaailmallisuuden periaatteen 

rikkominen on ongelmallista, mutta utilitaristiselta kannalta valikoivaakin 

viihemmist6jen suojelua voidaan pitiiii positiivisena. On vaikeaa niihdii miten suurempi 

viihemmistiijen oikeuksien valvonta Itii-Euroopassa voisi vaiiruttaa negatiivisesti niiden 

suojeluutl muualia. Vaikka yleismaailmaliisuus on tavoiteltava periaate, sita ei tulisi 

mielestani hakea tasaamalla viihecnmistiijen oikeuksien kansainviilinen tarkkailu 

alhaiselle tasolle, vaan pikemminkin nostamalia sitii niissii valtioissa, missii se talla 

hetkell;; on vahaisempiia. 

Vaikka olenkin tiissa esittiinyt, ettii liinsimaissa vallitsi hyvin laaja yhteisymmarrys si ita, 

etta v;ihemmistojen oikeuksien loukkaukset ovat turvallisuusuhkia, se ei tarkoita sita, 

ettii eri toimijat eiviit voisi olla kiinnostuneita Latvian vahecnmistiijensuojelusta myos 

muist" syista. Monet toimijat ovat varmasti kiinnostuneita vahemmistiijensuojelusta sen 

itsens;; vuoksi eli 11l0raalisista syistii. Latvian viihecnmistiipolitiikasta voi olla 

kiinnostunut I1lYos siksi, etta tarn. viihel1lmisto on piiiiosin veniijiinkielinen, 

Piittaamattomuus venaliiisten kohtelusta Baitiassa voisi heikentiiii EU:n tai NATO:n 

suhteita Veniijiiiin. (Ks. Amswald 2000, 178-1 79,) Toisaalta viihecnmist6jensuojelun 

vaatim",en tulevilta jiisenmailta voidaan niihdii osana EU:n identiteettiprojektia. 
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Koopenhaminan kokouksessa aseteniin tietynlaisia kriteerejii "eurooppalaisuudelle". 

Viihernrnistojensuojelun vaatiminen luo kuvaa EU :sta moniarvoisten demokratioiden 

liittonCl. (Ks. MOI sio 2002, 95-97.) Niima eri perustelut eiviit ole toisiaan poissulkevia 

vaan pikemminkin ne vahvistavat toisiaan. Niiden kaikkien tarkoituksena on edistiia 

viihemmistiijensuojelua. Eri perusteet tukevat s i is samankaltaista toimintaa. Naen 

kuitenki n turvallisuusniikokulman naistii en perusteluista analyysin kannalta 

t ii rke im piinii. Sen avull a pystytiiiin parhaiten ymmartiimiiiin tiett yja 

vahemmist6nsuojelujarjestelrniin erityispiirteitii. Turvallisuusnak6kulma on my6s ollut 

hyvin ~ksplisiittisena perusteluna eriiiden toirnielinten luomisessa. Rakennetussa 

institutionaalisessa asetelmassa on siis piirteitii, joiden luomista ei voida ymmartiiii ilman 

viihemmist6jensuojelun ja turvallisuuden viilistii kytk6stii. 

5.3 La tVlan suhteet kansainvii lisiinjarjest6ihin 

Latvia oli yksi niistii Itii-Euroopan maista, joissa etnonationalistinen konfl ikti niihtiin 

mahdolli sena. Latvia ei ole ratifioinut tahiin piiiviian (2002 loppu) mennessii yhtiiiin 

EN:n viihemmist6jensuojeluun tiihtiiiivistii oikeudellisista sopimuksista , joten 

kansainviilinen puuttuminen Latvian tilanteeseen oli mahdotonta kansai nviilisen 

oikeuden siiiintiijen perusteella. Heti kylmiin sodan jiilkeen Eurooppaan luotiin 

jiirjestelmiii, joilla Latvian tilanteeseen voitiin puuttua. Niiitii jarjestelmiii luotiin 

piiiiasi assa ETYK:n ja EN:n puitteissa, mutta my6s EU ja NATO ovat luoneet omia 

viihemlllist6ihin 1 i itlyviii jiilj estelmiii. 

Kaikk i kolme Baltian maata hyviiksyttii n ilman ennakkoehtoja ETYK:n 

osallistlljamalksi heti maiden itseniiistyttyii. ETYK ei asettanut viihemmist6jensuojelua 

osallislltrn isehdoksi, mutta 90-luvulla konferenssi in on luotu toimielimiii, jotka ovat 

voineel valvon osallistujamaiden viihemmistojen kohtelua. Niimii toimielimet ovat olleet 

aktiivisia Latviassa heti niiden luomisen jalkeen. Vuoden 1992 lopulla luotu 

viihemrnist6valtuutettu antoi ensirruniiisen suos ituksen Latvian hallitukselle jo seuraavan 

vuode n keviiiillii ja on se n jiilkeen ant anut noin kymrnenen julkista suositusta tai 

kannal ll 'ttoa . Viihe ll1mistiivaltuutettu on myii s viera illut Latviassa useita kertoja ja 
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vieraillllllaan han on keskustellut Latvian hallituksen ja muiden tilanteeseen Iiittyvien 

toimijo.den kanssa vahemmist6ihin liittyvista asioista. 

Vuoden 1993 syyskuussa ETYK paatti laheWia Latviaan pysyvan mission. Mission 

mandaatin kaikki kohdat liittyvat Latvian vahemrnist6tilanteeseen. Mission tehtiivana 

oli: i) r " lltrua kansnlaisuuskysymyksiinja toimia tarvittaessa Latvian hallituksen apuna 

niissii , 11) tuottaa inlonnaatiota ja neuvoja toimielimille, jiirjest6ille ja yksil6ille, joilla 

on kiinnostusta keskusteluun asian tiimoilta ; iii) keratii tietaa ja raportoida ETYK:n 

periaatteiden, nonnien ja sitoumusten noudattamisesta. (ETYJ 2002.) ETYK:n IETYJ:n 

mission raportit eivat ole julkisia". Missioiden toiminnasta on yhteenvedot ETYJ:n 

vuosiJ" iq oissa, mutt" ne OVal hyvin suuripiirtei sia. Niissii kerrotaan, missii prosesseissa 

missio on oB ut rnukana, mutta siitii, miten missio on tilanteessa toirninut ei ole juurikaan 

kuvauksia (ks. esion. ETY J 1998c). Vuodesta 2000 lahtien ETYJ on julkaissut 

vuositwista rapomia eri jiirjest6jen ja toimielinten vuorovaikuruksesta ETYJ:n alueeJla. 

Vuoden 2000 rapOltissa kerrotaan mission tehneen yhteisty6tii Latvian hallituksen, 

vahem mistovalruutetun ja Euroopan Kornission kanssa yhteisen kiinnosruksen kohteina 

olevil1 a aihealueil1a (ETY J 2000). Mission toirninta lakkautettiin joulukuussa 2001 

Veniij ,tn vastustukscsta huolimatta. 

EN:n Latvian viihel1lmist6ihin osoittama mielenkiinto jakauruu kahteen aikakauteen: 

Latvia n jasenyyttii edeltiineeseen ja sen jiilkeiseen. Latvia pyrki EN:n jiiseneksi heti 

itsenai slyttyaan. EN:n jasenyys nahtiin ensimrniiisena askeleena kohti Eurooppaa. 

Latvial1 Jiisenyys ja'jestossa evattiin aluksi, koska Latvialla ei oHut voirnassaolevaa 

kansala ,suuslainsaiidant6a, joka oJisi mahdolhstanut naturahsaation. EN:n 

parlamentaarinen yleiskokous suositteh Latvian jiisenyyttii, kun Latvia oh laatinut 

kansaln,suuslain . Yleiskokouksen suosituksessa mainittiin kuitenkin useita 

viihernonist6ihin Iiinyviii asioita, jotka vaativat vielii jatkotarkkailua (EN 1995a). Latvia 

hyviibyltiin jaseneksi 10.2.1995 . 

)2 Niihin \Oi kayda tu!UslumaSS,l ElY]:n Prahan arki~tossa, muUa arkisto ei Hiheta niista kopioita 
ulkopuolclle. Tata Iyotii tehdcss;i Prahan matkaan ei olllll resursseja. 
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Latviall vahemmistotilanteen tarkkailu ei paattynyt Latvian jasenyyteen. 

Parlamentaarinen yleiskokous paatti aloittaa Latvian monitoroinnin 26.9.1997. 

Monitoruinnilla parlamema"rinen yleiskokous halusi vannistaa, ettii Latvia tayttaa sille 

jasenyyden ehtona esitetyt suositukset. Raportoijat laativat kaksi raporttia Latviasta. 

Ensimmiiinen julkaistiin kevaalla 1999 (EN 1999b). Raportoijat toteavat, ettii 

kansalaisuuslaill uudistaminen oh askel oikeaan suuntaan, mutta ei-kansalaisten 

integroimiseksi on tehtavii lisatoimia. Ennen toista raporttia, joka julkaistiin 

tammikuussa 200 I (EN 200 I a), Latvian parlamentti oh hyvaksynyt uuden kielilain, joka 

selvensi useita kielen kayttoon liittyviii ongelmia. Raportoijat suosiltelivat 

yleiskoknukselle monitoroinnin lopettamista, mutta ehdottivat, ena monitoroinnin 

jiilkeiw; keskustelua oli jatkettava useista aiheista. Parlamentaarinen yleiskokous lopetti 

monitorninnin 23.1.200 I. Piiatoksessaan yleiskokous kuitenkin kehotti Latviaa 

ratifioimaan kallsallisten vahemmistojen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen, 

edistamaiin naturalisaatiota ja muuttamaan koululakiaan (EN 200lb). Kesalla 2002 

muutamat parlamentaarisen yleiskokouksen jasenet vaativat monitoroinnin 

uUdelleenkiiynnistamista, koska Latvia ei ollut tiiyttanyt monitoroinnin lopettamiseen 

liittyvi a suosituksia. Tiista ehdotuksesta ei ole keskusteltu yleiskokouksessa, joten se 

sitoo vaill sen allekirjoiltaneitajasenia. (EN 2002 .) 

Latviall itseniiistymisen jalkeisen ulkopolitiikan yksi paatavoitteista on ollut jasenyys 

EU:ss <1. EU laati hyvin yleisluontoiset vaatimukset uusille jiisenmaille K60penhaminan 

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 1993. Yksi niiista piiasyvaatimuksista oli 

vahemmlslojensuojelu. (EU 1993 .) EU ei ole ollut aktiivinen luomaan omia standardeja 

viihemmistojensuojelulle. Ennen paasyvaatimusten kirjoittamista se ei ollut luonut 

yhtaiin vahemmistojen oikeuksia kasittelevaii direktiivia (Hannikainen 1994, 46). 

Standardeja ei voida myoskaan hakea nykyisten jasenmaiden kaytiinnoista, koska ne 

vaihtele,·at huomattavasti eri maissa. Useissa maissa vahemmistojensuojeluun on 

kiinnitet!y laajaa huomiota, mutta toisissa tilanne on huomattavasti heikompi. Viime 

vuoSJna erityisesti Italiaa ja Kreikkaa 011 moitittu viihemmistojensuojelun 

laimilll yonneista . (Open Society institute 2001, 21-25.) Omien standardien puute ei ole 

kuitenkaan estanyt EU:ta vaatimasta vahemmis!ojensuojelua tulevilta jaseniltiian. 
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Viihemmistojen kohteluun on kiinnitetty huomiota komission ehdokasmaita koskevissa 

raponelssa. Komissio julkaisi ensimmaiset mielipiteensii 1997 Agenda 2000 -sarjassa . 

Ensimm;iisessa Latviaa koskevassa raportissa komissio toteaa, ettii "sillii varauksella, 

ettii ven;ijankielisen vaeston paremmaksi integroimiseksi on ryhdyttiivii toimiin, Latvia 

osoitta" demokratian ominaisuuksia ja silia on vakaat instituutiot, jotka takaavat 

oikeusvallion toiminnan ja ihmisoikeudet" (EU 1 997a, 20). Vuoden J 998 

edistysraportisla tamii varnus oli poistettu. Lalvia oli juuri ennen sen julkaisemista 

hyvaksynyt muutokset kansalaisuuslakiin kansanaiinestyksen jiilkeen. (EU 1998d.) 

Komission lisaksi myos Euroopan parlamentti on ilmaissut mielenkiintonsa Latvian 

viihemll1istolilanteeseen. Parlamentti on useaan otteeseen korostanut Latvian 

viihemmlstojen tilanteen tarkkailun tiirkeytUi (EU 1997d; I 998e). Parlamentin 

laajentllmistyoryhma on myos julkaissut raportin Baltian maiden 

veniiliiis\ 'iihemmistoista ja EU:n laajenemisesta. Vaikka tuo raporui kirjoitettiin vasta 

vuosik Ylllmenen lopulla, jolloin kaikkein kiistanalaisimpiin kysymyksiin oli saatu jo 

jonkinlainen ratkaisu, raportissa todeniin, ena "veniiliiisviiliemmiston kohtelu Baltian 

maissa s<lattaa lisatii epavakauna noissa mai ssa jn huonontaa EU:n, NATO:n ja Venajiin 

viileja" (EU IY99, 4). Euroopan parlamentli on siis vaatinut komissiota tarkkailemaan 

vahemmistojen kohtelua. 

NATO El ole mitenkaan eriryisemmin profiloitunut vahemmistojen suojelua ajavana 

jiirjestollii , mutta sekin on sisiillyttiinyt viihemmistojensuojelun yhdeksi 

jiisenyysehdokseen. Vuod en 1995 Study 011 Enlargement toteaa, ettii "valtioiden, joissa 

on etlliSlii konflikleja taytyy ratkaista nuo konfliktit rauhanomaisesti ETYJ:n 

periaanelden mukaisesti . Tiillaislen konfliklien ralkaisu on osalekija piiiitettiiessii 

kutsutanllko valtio liittoon." (NATO 1995 .) Sama kanta toistetaan VUOnna 1999 

julkaislu ssa jiisellyyden loimintasuunnitelmassa (Membership Action Plan, MAP) 

(NATO 1999). NATO:n edustajat eiviit ole juurikaan julkisesti keskustelleet Latvian 

Vahemll1lSlotilanteesta. Yhdysvaltojen NA TO-lahettiJiis antoi tukensa ETYJ:n 

toiminnalle kallsalnisuuslainsiiiidiinnostii knmppailtaessa (TBT 10.-16.9.1998) ja 

piiiisihleeri Robenson kommentoi tilannelta matkallaan Baltian-maihin helmikuussa 

2002 (H S 23.2.2002). NATO on tukeulUnuI tallii saralla hyvin pitkiilti ETYJ:n 

toiminttlilll. 
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Vaheml1listojen kohtelun ja Baltian maiden NATO-jasenyyden valilla on nahty selkea 

yhteys I1lYos epiivirallisemmissa yhteyksissii. Vaikutusvaltaisessa RAND-instituutissa 

VlIonn" 1996 tehdyssa tutkimuksissa osoitettiin vahernmistojensuojelun tiirkeys 

jasenyvS\·aatimuksena . Ronald D. Asmus ja Robert C. Nurik kirjoittivat, ettii "vaikka 

Liitto 011 erittail1 haluton ottamaan uusi ksi jiisenikseen mitiiiin valtioita, joilla on 

vahemllll<toongellllia tai rajakiistoja, tarn a asia 011 erityisen arka Baltiassa, koska naissa 

vahemllll stokiistoissa on osa llisina venalai sia Ja Veniija" (Asmus & Nurik 1996, 124). 

Vahemllllstojensllojelu on NATO:lle tiirkeiiii, koska se lisiia alueen vakautta ja toisaalta 

ilman \,;lhemmistojensuojelua Baltian-maiden jiisenyyden "kauppaaminen" Venajalle 

ohsi vlel ;i hankalampaa. 

Niimii nelja eurooppalaista (tai euroatlanttista) jiirjestoa ovat jokainen luoneet omat, 

enemmiil1 tai viihemllliin kattavat, jarjestelmansa viihemmistojen kohtelun valvomiseksi. 

Jarjestot "iviit kuitenkaan toimi yksiniiiin, pelkastiiiin omiin jarjestelmiin nojaten, vaan 

ne ovat myos suhteessa toisiinsa ja teke viit yhteistyota. Yhdessa niima organisaatiot 

muodostavat verkoston, joka on tehokkaal1lpi kuin mikaan sen osa yksinaan. Taman 

verkosrol1 olerUlaisia osi a ovat Latvian suhde verkoston muodostaviin jarjestoihin sekii 

jarjesliiJel1 kyky luoda srandardeja viihernmisrojensuojelulle. 

ETYK:n IETYJ:11 ja EN: n puitteissa on kyll1liil, sod an jiilkeen luotu useita sopimuksia, 

joissa miliiriteJliiilll standardeja vahernmistojen kohteluJle." ETYJ:n ja EN:n ongelmana 

On se, etlCI niilla ole kemoja vaatia valtiota Illlllltralllaan linjojaan vastoin sen hallituksen 

tahtoa. ETYJ:n jn EN:11 parlal1lentaarisen ylei,I<okouksen suositukset eivat ole sitovia. 

Kriittisen realismin omologian tennistolla tama tarkoirtaa sita, ettii Latvian hallituksen 

suhteet EN:on jn ETY J:on ovat ulkoisia . Jiirjestot antavat suosituksia, jos antavat ja 

Latvian hallitus noudattaa niita, jos katsoo sen parhaaksi. Jiirjestojen suosituksien 

hylkMiminen ei ri ko toil11innan perustavia saanrbja. 

EU:n ja NATO:n ongelmat Iiittyvat puolestaan viihemmistojen suojelun standardeihin. 

EU:lla tal NATO:Jla ei ole omia vahemmistojel1suojelustandardeja,joihin se voisi nojata 

)} ETYJ .akill 011 kri[ISoi(ll liihinna Tsetseniaan liittyen olnicn standardiensa hylkaamisesra . Kritiikki ei 

kuitenball ole kohdi ':iUlHn siihen, eneiko ETY J ori sl onni;-: lllllut luomaan standardeja. 
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jasenyysehtona. Molempien jarjest6jen nykyisissa jasenmaissa vahemmist6ja kohdellaan 

hyvin eri tavoilla . Osa maista suojelee viihemmist6jensa oikeuksia, muna osa ei mnnusta 

edes v~hemmis[6jen olemassaoloa (EU:ssa esim. Ranska ja Kreikka, NATO:ssa etenkin 

aikaisemmin Turkki). Nailla jiirjest6illa on kuitenkin selkea kannustin, jolla ne voivat 

muunaa Latvian hallituksen Iinjaa viihemmist6jensuojelussa my6s silioinkin, kun 

haliitus ei sitii jostain syysta haluaisi tehda. Tama kannustin on jasenyys jarjest6ssa. 

Latvian stlhde EU:in ja NATO:on on sisiiinen. Jarjest6ihin pyrkiva Latvia ei olisi 

olennaise"l sita, mitii se on, jos se ei olisi nykyisen laisessa suhteessa laajeneviin 

NATO:on ja EU:in . Tiiman suhteen perustavana siiantiinii on se, ena jiirjestiit esiniivat 

paasyvaatJ mukset, jotka jiisenmaan on tiiytetta va, jotta paasisi jiiseneksi. Tatiikin saiintiiii 

voidaan rikkoa, mutta silloin tilanne muuttuu olennaisesti toiseksi. Jos Latvia ei tiiyttiiisi 

jarjest6jen vaatimtlksia, sen stams hakijamaana muuttuisi hyvin kyseenalaiseksi. 

Puutte idensa vuoksi Jarjest6jen on kannananut tehda yhteistyiilii. NATO:n laajenemiseen 

hittyvissii dokumenteissa viitataan hyvin eksplisiittisesti ETYJ:6n, NATO vaatii uus ia 

mlevia jaseniiiiin noudattamaan ETYJ:n puitteissa luomja standardeja. My6s EU:n 

laajenemiseen lilnyv issa dokumenteissa on selkeita viittauksia ETYJ:6n ja EN:on. 

Komissi on mielipiteessa (EU 1997a) ETY J ja EN mainitaan tietolahteina, joihin 

komission arvio pelustuu . Myiis Euroopan parlamentti vaati komissiota valvomaan EN:n 

puinei ssa luotuja ihmisoikeusstandardeja ja kayttiimaan apunaan EN :n ja ETYJ:n liillii 

saralla tekemaa tyiita (EU I 998e). 

Yhteisty6tii tekemiilHi jarjestot pystyviit viilttiimaiin niiden toimia muuten vaivaavat 

heikkoudct. ETY J ja EN ovat saaneet EU : I[a ja NA TO:!ta taustatukea, jonka avulla 

niiden suositusten painoarvo on kasvanut. Toisaalta NATO:n ja EU:n ei ole tarvinnut 

luoda om in stanclardeja viihemmist6jensuojelulle. Yhdessa nama jarjest6t muodostavat 

sen instittltionanli se n asetelman, jossa Latvian hallitus toimii viihemmist6tilanteeseen 

liittyviissa kansainviilisessii politiikassa. Osa lalii konlekstia on myos Venaja. Venaja on 

osaltaan vahvistanut tata jarjest6jen luomaa institutionaahsta asetelmaa artikuloimalla 

yhteyttii ETYJ:n ja EN :n suositusten ja EU :n Ja NATO:n jasenyyden vahlla. Latvian 

hallitus On taman vuoksi lilanteessa,jossa sen on hyvin hankalaa,joskaan ei mahdotonta, 

olla l1ou(h lt amatl;1 ETY J:n ja EN:n suosituksia. Kiiytiinn6n tilanteissa liima sopimuksiin 
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perustuva jiiljesrelmii ei vii lrtiimiittii toimi . Rakenteilla ei ole inhimillisestii toiminnasta 

irrotenavi ,sa ole" "a va ikutusta. Se ei si is voi saada aikaan tuloksia yksiniiiin . Sen vuoksi 

on tiirkeii ii tutkia Jiirjest6jen toimintaa empiirisesti havainnoitavissa olevissa tapauksissa. 
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6 NEUVOTTELUT KANSALAISUUSLAISTA 

6.1 DiaJogin kuvnus 

Latvia jn kansainvaliset jarjestct ovat kiistelleet useista viihemmistojen oikeuksiin 

liittyvi stii laeista Latvian uuden itseniiisyyden aikana. Osapuolilla on ollut hyvin erilaiset 

klisitykset siita, minkiilaiset kansalaisuus-, koulu- ja kielilait ovat Latvian tilanteeseen 

sopivimpia . Noista kiistoista eniten julkisuutta on saanut syksyllii 1998 

kansaniiiinestykseen paanynyt kamppailu kansalaisuuslainsaadiinnon muuttamisesta. 

Tama tapaus on mycs jokseenkin tuore, joten se on mielestani paras kohde 

tapausrutkimukseksi. Sen avulla voidaan havainnoida rakenteiden ja toiminnan 

vuorovaikutusta kiiytiinncn tilanteessa. 

Dialogin kohteena on vuonna 1994 laaditun Latvian ensimmaisen kansalaisuuslain 

muuttamlllen ja siitii erityisesti neuvottelut "ikkunajiirjestelmiin" poistamisesta. 

Ensimmiii ' tii lakia laatiessaan Latvian viranomaiset pelkiisivat, etta hall into huklcuu 

kansalnislI lIshakell1uksiin, jos kaikille ei-kansalai sille" annetaan oikeus hakea 

kansalaisuutta ylltii aikaa. Rajoituksia perusteltiin mycs Latvian kansan selviytymisellii. 

Lain ensinunaisissii versioissa ehdotettiin naturali saatiolle kiinticjarjestelmiiii, jonlca 

mukaan va in muutama what ei-kansalaista voitaisiin naturalisoida vuosittain. 

Kansainviilrset jiiljestot kritisoivat kiinticjarjestelmiiii liian rajoitravaksi ja ehdottivat 

tilalle "ikk IInajaljestelmiiii", joka parantaisi ei -kensalaisten asemaa niin, ettii jokainen ei

kansalainen tietaa, koska han voi hake a kansalaisuutta, mutra joka kuitenlcin jakaisi 

hakijat ryhmiin, jottei hakemusten miiiirii aiheuttaisi ylitsepiiiisemiittomiii ongelmia. 

IkJcunajaljestelman mukaan joka VUOSI yhdelle Iyhmiille ei-kansalaisia aukeaa 

naturalisaation mahdollistava ikkuna. Ensimmiiisenii iklcunat aukeavat nuorille ja 

Latvian allleella ,yntyneille ei-kansalaisille. loka vuosi aukeaa uusia iklcunoita, mutra 

jiirjesteJmii n mllk'lan Latvian ulkopuoJella syntyneet voisivat hakea kansalaisuutta vasta 

vuonna 2003. 

3-4 Ei-kunsahllllcn on suora kaiinnos sanasta tlon-ciri::ell. Ei-kansalaisen tila!la ei voida kaynaa termia 
ulkoma<l1alHL'1l l<li in;lahanlnuuttaja, koska nama ei-kansalaiset ovat asuneet rnaassa koko sen uuden 
itsenaisyydcll ajan. N,l1uralisaatio puolestaan tarkoillaa kansalai seksi ottamista. 
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Kansainva liset jii rjestot alkoivat kritisoida ikkunajiirjestelmiiii JO vuotUla 1996. He 

katsoivat , ettii se ei toimi niin kuin alunperin suunniteltiin,ja siksi se olisi syytii poistaa. 

Lopulta 22 .6.199~ Latvian parlamentti, Saima, muutti lakia. Paiitokselliiiin Saima poisti 

laista ikkunajiirjestelmiin ja samalla Latvian itseniiisyyden jiilkeen maassa ei

kansalaisille syntyneiden lapsille myonnettiin oikeus kansalaisuuteen. Parlamentin 

piiiitoksen jiilkeen laki meni vielii kansaniiiinestykseen, jossa se lopulta hyviiksyttiin 

3.10.1998 pariamentti vaalien yhteydessii pidetyssii iiiinestyksessii. Tiissii tutkimuksessa 

keskityn kuitenkin vain ikkunajiitjestelman poistamisesta kiiytyihin neuvotteluihin 

Latvian "'''Iituksen ja kansainviilisten jiirjestojen vii lillii . Niimii neuvottelut paattyy 

pariamentlll piiiiti;kseen hyviiksyii lainmuurokset. Jarjestot olivat aktiivisesti mukana 

myos kansaniianestysta edeltaneessa kamppailussa, mutta sen prosessin rutkiminen 

vaatisi hyv ln eril aista lahestymistapaa ja erdaista aineistoa kuin ennen 22.6.1998 

kaytyjen neuvotteluiden rutkiminen. Tiimiin vuoksi rajaan rutkimukseni kasittelemaan 

vain pariamentin paiitostii edeltiinyttii aikaa, mutta kuvaan Iyhyesti myos piiatoksen 

jalkeisiii tapahtUlllla. 

Dialogisessa analyysissa voidaan analysoida vain kahden osapuolen viilistii kamppailua. 

Tassii rutkimuksessa nama osapuolet ovat Latvian mainittuna aikana palvelleet 

hallirukse l ja kansainviiliset jiirjestot . Kun £TYJ ensimmiiistii kertaa suositteli 

ikkunajiiljestelmii n poistoa, Latviassa oli virassa Andris Skelen johtama laajapohjainen 

hallitus. Skete, jn samalla koko muu haHitus, erosi virastaan heiniikuussa 1997 

korruptios kandaalin Ja parlamentaarisen kiistelyn seurauksena. Sen jiilkeen 

pafuninisteriksi nousi isiinmaan ja vapauden puolesla (T('vzemei un Brivibai) -puolueen 

edustaja GlIntars Krasts. Tiima hallirus pysyi virassa aina lokakuussa 1998 jiitjestettyihin 

pariament[l vaaleihin asti . Molernmat hallitukset oliv"t sopineet, ettei kansalaisuuslakia 

muuteta he idiin virkakaudellaan (Stranga 1999b, 128). Krastsin puolue edustaa Latviassa 

iiiirinunii isen tiukkaa kantaa kansalaisuuskysymyksessii. Heidiin mukaansa valtion olisi 

lopetettava vuodell 1940 jalkeen maahall rulleiden naturalisaatio ja katUlustettava 

"entisia IniehinaJl ii" pojstumaan maasta. Puolue perustelee kantaansa Geneven 

sopimuksella, jonka mukaan miehittiijan 0 11 vedettiivii takaisin alueelle siirretty vaestii 

miehitykscll piiarryessii. (Nissinen 1999, 112-IIS.) Puolueen katUlasta huolimatta 
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Krastsin johrama halJirus joutui vuonna 1998 viemaan parlamenttiin lain, joka edisraa 

vuoden 1940 j3lkeen maahan tullciden naturaJisamiota. 

Latvian rlloleita dinlogin siirrot muodosteta an va in Latvian halJituksen kannanottojen 

pohjalta . Lotvian sisall a kaikki tahot eivat jaa hallituksen nakemyksia, mutta koska 

dialogi kiiyd aan k<insainvalistenjiirjestojen kanssa, mika on selkeasti ulkopolitiikan alaa, 

vain Latviun hallitus edustaa virallisesti maata naissa keskusteluissa. Kasittelen myas 

muita aania Latvian sis3lta silloin, kun ne auttavat ymmartiimaan keskustelun kulkua. 

Kansainviilisten jiiljesr6jen puolelta rassa rapauksessa vain ETYJ ja EU ovat olleet 

entyisen aktiivisina . Kuten edellisessa luvussa esi tin, nama jiirjestat ovat hyvin tiiviissii 

suhteessa toisiinsa . Sen vuoksi niita voidaan kiisirella yhtena osapuolena keskustelussa . 

Pyrin kuirenklll Illuod osramaan jarjestajen siirrot dialogissa niin, etta siirrosta ilmenee 

myos sen Il:hn yr jn1jesto. 

Ensimmai sena vaiheena dialogisessa menerelmassa on eksplisiinisten siirtojen kartoitus. 

Olen kanol!tanllt osapuolten siirrot niiden julkai semista dokumenteista. Olen kayttanyt 

my6s the BO/lie Tilllesin uutisointia apuna dialogin siirtojen taustojen ja niiden maan 

sisalJa aih clIttamien kannanottojen se lvittamises sa . Lehdessii eri toimijat myas 

perustelevur kantojaun, joten niiden avulJa voidaan paremmin 16ytiia viesteissa valitettyja 

viittauksia Kaikki dialogin eksplisiittiset siirrot perusruvat kuitenkin virallisiin 

asiakirjoilllll. Siirrot ovat seuraa var: 

1 LATVJ..\: Me elllllle muuta lakia. (Larvia 1996a; TBT 13.-19.6.1996; Muiznieks, 

1997.) 

2 JARJESTOT: Larvian pitaisi poisraa ikkunajarjesrelma. (ETYJ 1996b; TBT 17.-

23.10.1 997) 

3 LATVIA: Me voilllme lisata naturalisaatiota muilJa keinoin. (Latvia 1996b.) 

4 JAR.! ESTOT Lat vian raYlyy poistaa ikkunaj ii ljestelma. (ETYJ 1997a.) 

5 LATVIA: Ikkunajarjestelmiin poistaminen ei poisra naruralisaation ongelmia. (Latvia 

1997d.) 

6 JARJESTOT: Lal vian taytyy lisara naturalisaatiota . jotta se tayttaisi K66penhaminan 

kriteeri!. (EU 1997" & 1998a.) 
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7 LATVIA: Me vaiml11e li sata naturalisaatiata muuttamatta lakia . (Latvia 1997e.) 

8 JARJESTOT: EU ei tule katsamaan tilannetta pasitiivisessa valassa, jas laki ei ale 

taysin ETY.I:n suasltllsten mukainen. (EU 1998b; TBT 2.-8.4.1998.) 

9 LATVIA: Me paistamme ikkunajarjestelmiin. (Latvia 1998b & 1998c.) 

10 JARJ I:SrOT: Me pidamme paatosta poistaa ikkunajarjestelma tervetulleena. (EU 

1998c; ETYj 1998a.) 

Ensimmai ."c: na siinuna dialogissa on Latvian hallituksen kanta ennen kansainvaJisten 

jiirjestojc ll ensimmiiista suasitusta. Ja rjestojen siirrat 2, 4, 6, ja 8 an muadastettu 

jiirjestojen virallisten Latvian hallitukselle liihetettyjen suasitusten pahjalta. Hallituksen 

siirrat 3, 5 jn 7 perlls tuvat hallituksen virallisiin vastauksiin jarjestoille. Siirrat 5 ja 7 

menevat aja llisesti piiiillekkiiin, mutta ne all luettu kahdeksi si irraksi, koska ne an 

suunnattu ,,,stauks iksi eri jalj estoille ja Ile perus tu vat eri asiakirjaihin. Hallituksen siirta 

9 ei ale sunra va staus EU:n aikaisemmin anramaan suasitukseen vaan se perustuu 

Latviall ulkoministerioll julkaisemiin ti edatu ksi in . Myos siirta 10 perustuu EU:n ja 

ETYJ :n j ulkaisenllin tiedaneisiin, joissa ne ilmai sevat tyytyvaisyytensa Latvian 

paaroksest.i. Dialagiscn analyysin tarkoituksena 011 sii s selvittiia Latvian hallituksen 

kannan 1l1l1lllOS dialugin aikalla . 

6.2 Praglll,13n inen 3na lyysi 

Eksplis ii ttlSten siirh '.icn runnistamisen jiilkeen siirlaja rarkasreliaan niiden kanrekstissa. 

Kantekslill hahmatl.lIni seksi alen esirellyt Latv ian vaherrunisrotilanreen dynamiik.kaa 

(luku ~) ja kan s ainvalisren jiirjestojen puitteissa luotua 

vahemm is(ojensuojel uj arjestelmaa (luku 5). Niiita tieraja on kaytetty hyvaksi dialogin 

pragmaattisessa analyysissa. Pragmaatti sessa analyysissa eksplisiinisista siirroista 

kirjaitet .i<'" .lUki ni II k n s i i rtojen rarkoituksia (refleksi i visia intentioita), implikaatioita ja 

taustaoletuksia. Tu,kllnuksen kannalta tarke immii t s iirran osat on listattu alie. 

Tiiydelliset lis[3 pragmaattisesta analyysiSla loyryy liitteesta I. 

1. (Infarllla t, ivi, kanstantii vi) Larvia taten ilmaittaa kan sn invalisillejarjesroille, etta se ei 

tule I1 W.!liamaan LansabislIus(akiaan 
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la (Retleksiivinen intelllio) Latviall hallinls uskoo, etta se ei rule muuttamaan 

kansala I sliuslakli.l. 

Id (Implikaatio) Ikkunajarjestelmaii ei poisteta. 

If (Ennilkko-oletlls) Ikkullajiirjestelman poistaminell vaatii lain muuttamista. 

2. (Neuvo, direktiivi) ETY J tnten neuvoo Latviaa poistamaan ikkunajarjestelman. 

2d (Implikaatio) Lllvian halliruksen tulee muuttaa lakia,jos se ei toimi. 

2e (F IIII:l l;ko-olellls) Ikkllll<ljiirjestelma hidastaa naturalisaatiota 

3. (Toteamlls, konsl<lllliivi) Latvia taten toteaa, etta se voi lisatii naturalisaaliota muilla 

keinoin 

3d (lmplikaatio) Latvian ei tacvitse illlluttaa lakia, jotta se voisi edislaii 

naturalisclatiota l11uilla keilloilla. 

3h (iC nnakko-olelllS) Liltvla voi edi staa naturalisaatiota Iisaiimiilla kielen operusta, 

alentam"lIa natumlisaation kustannuksia, tiedottamalla asiasta, jne. 

3i (Enllakko-olelus) Toimet (3h) lisaiivat naturalisaatiota. 

4, (Neuvo, konstanti i vi) ETY J taten neuvoo Latviaa poistamaan ikkunajarjestelman. 

4d (1 mplikaatio) Lalvian halliruksen taYlYY muultaa lakia, jos se ei toimi, 

4e (E ll llil kko-oletlls) Ikkullajarjestelma hidaslaa natllralisaatiota 

4f (EIHlil kko-oletu ' ) Poliittiset ongelmat el viil ole peruste olla muuttamatta lakia. 

5. (KiistO. kOllstalltli vi) Latvia taten kiistiiii ETYJ :n vaitteen, etta ikkunajarjestelman 

poist3minen ratkaisce naturalisaatioon liittyvat ongelmat. 

Sa (K,,,1eksiivillen inlelltio) Latvia uskoo, etta on syyta olla uskomatta, ettii 

ikkunoJ,irJestelmiin poislaminen ratbisisi lIaluralisaatioon liittyvat ongelmat. 

5e (1 l11 ph l<aatio) LAia ei rule muuttaa, jos se ei hidasta naturalisaatiota. 

5e (lon nakko-olelllS) Vain 5% naturalisaatioon oikeuteruista on tahan mennessa 

naturali soitu. 

5f (Ennokko-oletus) Ralkoisu ongelmaan liiytyy muualta. 

6 (Toteaillus, konstantiivi) EU taren toteaa, erra Latvian on lisattava naruralisaatiota, 

jotta ..,...: tjyttaisi Kbopenhaminan kriteeril. 

6e (1 Il1 Jl likaatio) L:llvian tulee muuttaa lakia,jos se halll"a EU:njaseneksi. 

6d (Ennnkko-oletll') lkkllnajarjestelma hidastaa naruralisaatiota. 

6f(E lI l"",ko-oletu; ) Lalvi" halllaa EU:n jaseneksi. 
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7. (Toteal11us, konstClllliivi) Latvian hallitus taten toteaa , ena se voi lisata naruralisaatiota 

muilla keinoin. 

7c (I mpl ikaatio) Latvian ei tarvitse poistaa ikkunajiirjestelmiia, jos se voi lisatii 

naturall S<la liota muilla keinoin. 

7f (Ennakko-oletus) Latvia voi lisata naturalisaatiota muuttamatta lakia. 

7h (Ennakko-oleru,J Latvia haluaa EU:n jiiseneks i. 

S. (Uhkaus, kommissiivi) EU taten uhkaa, etta se ei tule katsomaan tilannetta 

positii,, ;,cssa va lossa , jos laki ei ole taysin ETY J:n suositusten mukainen . 

Sa (Rclleksiivinen intelltio) EU uskoo, etta se on velvoitettu olemaan katsomatta 

tilann c- Ita positii visessa valossa, jos Latvian kansalaisuuslaki ei tiiytii ETYJ:n 

SUOSilllksia. 

Sg (i.:lp likaatio) Latvian taytyy tiiyttiiii ETY J:n suositukset, jos se haluaa EU:n 

jasen~k s i. 

9. (LUP"LlS, kommissiivi) Latvian hallitus taten lupaa poistaa ikkunajiirjestelmiin. 

9a (R" 'cksiivinen intelltio) Lat via hallitus uskoo olevansa velvoitettu poistamaan 

ikkun.ljii ~ll:!stel m ~ill. 

9g (Ennakko-olerus) Latvia ei voi saada positiivista edistymisarviota EU:lta, jos se ei 

poisw lkkunajarjesrelmaa . 

10. (Kiitos, ilmoitusJ Kansainvaliset jaljestot taten kiittavat Latvian hallirusta sen 

paarbkscS[3 pois!:u ikkunajarjesrelma. 

lOa (i(cileksiivincn intentio) Jiirjestot ovat kiitollisia Latvian hallituksen paat6ksestii 

poist.td ikkul1aj ~ rjestelm8 

Dialogin alussa vuonna 1996 Skelen johrama hallitus oli sopinut, ettei kansalaisuuslakiin 

kosketa sen ha llitusbudella. Ensimlll iii set naturalisaation ikkunat oli vat auenneet saman 

vuoden ,du ssa . Uudclleenvalintakaml'anjansa alkana isruva presidentti Guntis Ulmanis 

totesi , ella vo imassa oleva kitnsalaisuusl"ki on suurin mahdollinen kompromissi, jonka 

Latvian kansa voi kestiiii (TBT, 13.-19.6.1996). Vuoden lopulla ikkunajiirjestelmii alkoi 

saada osakseen kritiikkiii. Yksi ensimmiiisistii jarjestelmiin kritisoijista oh 

naturali saatiotoimislOn johlaja Eizenij;' Aldermane . Aldermanen mukaan 

ikkunajii'jesre lma on ongelmallinen, koska se eSllia naruralisaation ihmisiltii, jotka 

muuten ,iivllii isi var kansalaisuuden vaatimuksel ja haluaisivat tulla kansalaisiksi. Hiin 
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kuitenkll1 tuIUlU'ti, onei lain muunaminen ole todenniikoinen vaihtoehto Iyhyellii 

tiihraimeliii . (TBT 20. -16.1996) Kritiikista Iluolilllana hallitus piti kantansa , eika 

suostunut aloirralllaan vakavia keskusteluja asiasta. Nils Muiznieks tiivisti tilanteen 

vuoden 1997 alussa kirjoittalllalla, etta poliitikot ovat pistaneet paansa pensaaseen ei

kansalai sia koskevissa asioissa. Hanen mukaansa vapaamielisemmat poliitikot ovat 

hallituksessa iiarioikelston pal1ttivankei n:t . (Muiznieks 1997.) 

Vahemmistovaltuutet[u van Ller Stoe[ anto] ellsimmaiser kommenttinsa naturalisaatiosta 

jo vuoden 1996 aluss" (ETY J 1996a), mutta vasta sen jalkeen, kun ikkunajarjestelmiiii 

oli kriti soitu Latvial1 sisa l la, han julbisi oman mielipiteensii jarjestelmiisra. Van der 

Stoel vieraili Riiassa pian Alde",,,,n"n kommenttien jalkeen ja antoi tukensa 

Aldemlanen niikelllyksille (TBT 17.-23.19%) Vahemlllistovaltuutettu esitti kantansa 

myos virallisesti kirjcessa. jonka han hihetti vierailunsa jiilkeen Latvian hallitukselle. 

Siinii han kehotti h"lIituSIO harkitsellla"n vakavasti ikkunajarjestelman poistamista. 

Ikkunajarjeste lma oli hanen nlllko ;"lSa Illenettanyt tehtiiviinsa , koska 

naturalisaatioprosessl l1 alkuvaiheiden I'clusteella oli selvinnyt, ettei viranomaiset tule 

hukkumaan nalurallsaatioh Clkemuksiill, v()ikkei niiden maaraa rajoitettaisikaan 

ikkunajaljestellllall ii. IkkunaJiiljeslellllii oli siis hanen mukaansa muuttunut hallintoa 

auttavasta vali neestii pelkak" naluralisa;lIion hidastajaksi. (ETYJ 1996b.) 

Hallitus piti paiil1s," pensa"ssa myos v'ilicmlllistovaltuutetun kiIjeen jalkeen ja totesi 

vastauksessaan van drr Stoelilk, ettel kansalaisuuslain muuttamisesta 

ikkunajiilj estelmiil1 lal testi 011 helpottalllisen osalta olla vie la keskusteltu. Vastauksessa 

ulkomil1i sleri Birkavs esittelce naturalis;raliol1 saralla saavutettua edistysra. Hiin kertoo 

kieliopeluksen laajel1tamisesla , inforllla :lIio kampanjasta ja keskusteluista kustannusten 

porrastal1li sesta nii ll , ettb vahiiruloisilL;r ha"ijoilta perittaisiin pienempi maksu. Lisilksi 

kitjeessa keno!" '"l ulIdest, Ihmisoik"uslaiS{" ja presidentin johtamasta neuvostosta, 

jonka tarkoituksell a Olt keskllstell" kollsallisuuskysymyksista. Kirje on muotoilru niin, 

ettii positiivisten kelti,ysten I:\ajojell kuvallsten valiin on laitettu kahden lauseen kappale, 

jossa toderaan , ell ... · l kansai<:Ji\uusiain Ill lH tOa lllisesta ole vieHi keskusteltu, koska asiaan 

liittyy poliittisia v;lI kcuksia . (Latvia 1')"1 b.) 
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Kevaalla 1997 kansalai suusloki nousi j,illeen keskustelunaiheeksi Latviassa. Presidentti 

Ulmanis julkaisi huhtii<uun "Iussa kirjoituksen, jossa hiin kehatti hallitusta poistamaan 

ikkunajarjestelman laisra. Isiinmaan ja vapaL/den pualesta -puolueen edustajat 

tyrmasiviit Ulmaniksen ehdotuksen. Vaikka he eivat tuolloin olleetkaan hallituksen 

johtavana puolueena, he oli vat kuitenkin asemassa, Jossa he pystyisiviit halutessaan 

kaatamaan hallituksen. Muut hal1ituspuo lueet pel1lstelivat haluttomuuttaan muuttaa lakia 

hallitussopimuksel1a , jossa oli sovittu, eltei laba muuteta . Talla kertaa lakimuutosten 

vastustajat saivat tukea natllralisaatiotoimislOn johtajalta Eizenija Aldermanelta. Vaikka 

han ali aikaisemmin kritisoinllt ikkunajiirjes telmiiii, nyt han totesi ettei sen poistaminen 

vaikuta olennaisesti naturalisaation noreut~en, koska ei-kansalaiset eivat ale halukkaita 

hakemaan kansalai suutta. (TBT 111 .-164.1997.) Keskustelut eivat johtaneet 

lakimuutosten valmisrelun aloittamiseen. 

Vahemmistovalruutertu kiiylti jalleen L,Hvian sisal1a tehtya keskustelunavausta 

hyvakseen ja esitti omat niikemyksensj b nsolaisuuskysymyksistii kirjeessa, jonlca han 

lahetti hal1itukselle 23.5.1 997 . Han piti \;;IIHansa muuttumattomana kielen koulutuksen, 

naturalisaatioon liittyv ien Ill<lksuj en ja historian kokeiden osalta, mutta talla kertaa han 

esitti hallitukselle "voimakknan vetoomuksen" ikkunajarjestelman poistamisen puolesta. 

Edellisen suosituksen harkinnan pyytii minen oli nyt vaihtunut voimakkaaseen 

vetoomukseen. Van der Stoel el esin:;"!'t mitaan uusia perusteita koventuneelle 

kannalleen . Hanen mukaansa ei ole Ill i· .. ;'in piiteviia syytii antaa satojen tuhansien ei

kansalai sten odottaa useita vuosia ennen kuill he voivat aloittaa naturalisaatioprosessin. 

(ETYJ 1997a ) 

Viihemmistova ltuutetun tiiytyi odottaa u>C'it.1 kuukausia Latvian hallituksen vastausta, 

koska maan Iwllitus vaihtui kesal1ii 1<.1 - \laltaan nousi nationalistisen lsiinmaan ja 

vapauden pualesta -puoluecn edustajd Gumars Krasts. Myos uusi hallitus sopi 

hallitusohjelmassaan , ettii J; ansalaisuusJakia ei kasitella tiiman hallituksen aikana (ks. 

Stranga J999b, 128). Vastauksessa esit ell iin j iiJleen naturalisaation edistamiseksi tehtyjii 

toimia, joiden suunnittelussa EN:n (' I) ;\vustanut Latvian viranomaisia. Vaikka 

hallituksen ulkomini steri pysyi samao..!. vastauksessaan hallitus atti selkeiisti 

edeltiijiiansii kovemman kan"",, ikkunaj,nJ" ., telmiin suhteen: 
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Haluaisin kiinnirt ii ii huom i" t" siihen, ettei ikkunajarjestelman 
poistaminen ole pirkan aika ;ilill ratkaisu. Talla hetkella 5804 noin 
125 ,000:sra siihen oikeutetusta II cnkilosta on naruralisoiru. Jos sama 
suhde jatkuisi ilm:ln ikkunaj';ljeS: l' lmaii, ohsi todennakoistii , ettei tahan 
mennessa olisi nalLlralisoitu enempiia kuin 33 ,000 henkiloa. Tama 
alhainen luku osoirtaa , ena ril ~;i n aikavalin ratkaisu on muualla -
larkeimpana ei-kansalaisten as..: nl,~ '( sitn maata kohtaan, jossa he asuvat. 
Tama on yksi suullnista, joiss" i.:Jl vi an hallitus voisi tehda yhteistyota 
kanssanne. Ei-kansalaisten k, I " "dessa taytyy kehittiia ymmarrys 
kansalaisyhreiskunnasta ja integl. I)n tacpeesta . (Latvia 1 997d.) 

Hallirus lisasi viela, etta eri ETY J:n jiisel' ''''' ''t ova! tulkinneet erinaisia kansainvalisia 

ihmisoikeussopimuksia hyvin eri tavuilla r .' m!.) . Myiis presidentti Ulmanis tuki tata 

halIituksell n ~ikem yst~'i. Hiinen m l~k ;.; · ill Latviaa syytetaan usein erinaisten 

eurooppalaisten standardien rikkomiseqa. ' :Ii kka maan harjoittamat kaytannot eivat 

suinkaan ole aaritapauksia turoopassa \1 '8' (l.-12.1 1.1997). 

Ennen kuin Latvian hallitu s ehti laati a vast "ksen vahemmistiivalruuterun suosituksiin, 

se sai osakseen kritiikkiii myos jiirjestohii .ionka mielipiteet ovat hallitukselle paljon 

tiirkeampiii kllin ETYJ :n suositukset. Ei ' :n komissio julkaisi heinakuussa 1997 

ensimmaiset arviot EU:n hakijamaisl :l. Komissio kritisoi Latviaa hilaasta 

naturalisaatiosta ja kyseenalaisti ikkun:l.i orjestelman toimivuuden. "Ikaryhmien 

jarjestelmii lla, joka suunnitchiin alunperin , liimaiin hallintoa hukkumasta hakemusten 

tulvaan, on ollut ehk.is"vii vaikutus. O' I:ten huomioon naruralisaatiohakemusten 

. "niukkuuden" liimiin kaltalllen jarjestelmii e. nayta eniia perustellulta." (EU 1997a.) EU 

ei suoraan vaminul La(viaa poistamaan ii kunajarjestelmaa, mutta viittasi selkeasti 

siihen. ettei se pitanyt jaljestelmaa toimivan:,. Virallisissa dokumenteissa EU piti taman 

pehmean linjan ai na huhrikuulle 1990 asti. Neuvoston Latvian jasenyyden 

kumppanuusohjelmaa (Accession paJ1nel·.hip program) koskevassa paatoksessa 

30.3.1998 Latviaa kehoteta.m ryhtymaan (oimiin naturalisaation ja yhteiskunnan 

integraatiofl lisiiiimiseksi . Eksplisii tti sta vaal'J1lusta ikkunajiirjesteimiin poistamiseksi ei 

esiteta. (EU 1998a.) 

Latvian hallitus ei muut!<lflut kantaansa i,k unajarjestelmasta komission arvioinnin 

seurauksena. Hallituks t! n arvioinnisl I laatimaan muistioon liitetyssa 
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loirnintasu unnitelmassa ei kii,ilella ikkunajarj eslelma n poistamisen mahdo lJisuutta. Siina 

lodetaan va in . ella hall iru, ryhtyy toimi i" se lvi ttaakseen syitii naturalisaatioon 

oikeutettujen hitaaseen nalllralisaatioon . (Latvia 1997c.) Toiminlasuunnilelma On hyvin 

pitkalti samoilla linjoilla viihemmistovaltuutetu lle annetun vastauksen kanssa. Talla 

kertaa ei suoraan kiisteta komi ssion esitrama;i kantaa, elta ikkunajiirjestelma ei to imi. 

Sen sijaan ha llitus esi ttaa Illlllta toim ia (maksllje" alentaminen), joilla se voi vauhdittaa 

natura lisaatiora. 

Vuoden 1997 lopulla Latvian halli tukse n ja presidentti Ulmaniksen nakemyserol 

kansalaisuuslai sta nousivat jiilleen pinna lle. Ulmaniksen mukaan Latvia on edelleen 

vapaa Ja demokraatt illen val tio, mutta hallituksen olisi syyta tarkistaa 

hallitussop imllstaan, jos se hidas taa naturalisaatiola. Johtava hallitus puolue, Isiinmaan 

ja vapauden p"o/eSIa, nal k;,styi Ulmaniksen mielipiteisla. Puolueen johto vaati jopa 

presidentin erotlamista, kllSk:l he olivat tukencet hanta presidentiksi silloin, kun hanen 

niikem yksc l1sa ka nsa la isull skysymyksesta oli ollut toinen.(TBT 27.11.-3.12. 1997.) 

Lopulta puolue Ja president ti sopivat valinsa ja olivat (julkisesti) yhtii mieltii siitii , ettii 

Latvian kansal aisuuslaki u l1 demokraattinen. e ikii sila tarvitse muuttaa (TBT 15.1. -

21.1.1998) . Kansa la isuuskysymys oli kuitcnkin ta man tapauksen jalkeen paljon 

laajemmin esilli; Julkisessa kl·sk ustelussa. 

Luvussa 4.3 olel1 jo es itell YI tapah tumaketjua. j oka johli Venajan ja Latvian suhteiden 

huonontulllisec n Neuvosto liilon j alkeisen ajan ;dlwi sinunalle tasolle. Venajan Latviaan 

kohd istam a kllliikki muul tui viela normaa lia, in karkevarnmaksi ja kriisi nosti Latvian 

lilanteen laajellllllan julk"ulIden kohteeksi. Kriisin aikana van der Stoel vieraili j alleen 

Latviassa. Vie railull aan hiin IOlsti aikaisemman kritiikkinsa j n varoitti Lalviaa siila, ettii 

se voi menettii;i tllke nsa Li nlt ,i lta demokra tio iltCl, jos se ei a la ratkoa kansa laisuuslakiin 

li ittyvia ongellll ia (TBT 2.-~.4.1998). Vahc nl ll li stova ltuuterun kommentin voi lukea 

viittaukseksi ikkunaj ii rjeste lm iin muodostamasra esteestii Latvian pyrkimyksessii EU:n 

jiiseneksi. Veniijan suhte lcJen ollessa huonoilllm illaan Latvian hallitus aloitteli EU:n 

kanssa keskusteluja jiisc n)'Ysneuvotte luista. EU l"opariamentin tyoryhmiin mukaan 

"veniiliiisviihellllTIiston kohtelu Ballian maissa l"<1 i mahdollisesti lisata epiivakautta noissa 

maissa j n v"ikuttna heiketlt,iviist i EU:n, t\.\ TO:n ja Veniijiin vii li slen suhleiden 
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kehitykseen" (EU 1999; ks . l1lyos Amswald 2000 , 157-162). Venajan ja Latvian valinen 

kriisi, jossa k"nsalaisuuslaillsiiiidanto oli yhtell;i kiistakysymyksena, Iisasi epiivakautta 

alueella ja Venajan tyytymiittomyys hakijanl:l:lIl til ameeseen voi huonontaa EU:n ja 

etenkin NATO :n suhteiL" Moskovaan. Krii sill paattyminen oh si is myos EU:n 

intresseiss;;. 

EU el vie la maalisku un aikana vaalilllll julkisesti Latviaa mUllttamaan 

kansalaisu llslakiaan, mutt" kulissientakaiset k" , l;ustelut saanoivat olla kokonaan toinen 

asia . Maali skuun 20.-27. hroopan komi" i,," delegaatio kerasi Riiassa tietoja 

naturalisaatioprosess ista I" Inuista jasenyysneuvorteluillin liittyvistii asioista (Latvia 

1998b) . l'luhtikuun 3. L"L vi an hallitus aloini Brysse lissa keskustelut Latvian 

lainsiHidannoll yhteenso vittamLsesta EU :n sa" I, islen kanssa. Niiissiikin neuvottelussa 

kiisiteltiin muun muassa ll<1turalisaatiota. (T' r 9.- 15.4.1998.) Valitettavasti noiden 

keskusteluj en pbytiikirjal tai Illuistiot eiviit ole I :iytossani, mutta hallituksen keskusteluja 

seuranneesta toiminllasta VOI paiitell ii , etta niissa esitettiin vaatimuksia 

kansalaisllllsl" insaiidiinniill su hteen. Tata n:' I, '[(ulmaa tukee mybs EU:n Latvian 

delegaati oll j vhtajan Judith Kelleyn haastarteht -,t esittiillla toteamus, ettii "maaliskuussa 

1998 aloil11111t' todell" ki,llll it t:;:i huomiota ka ll Inisuuslakiin. Tulinune esiin ja tuimme 

van der Stuelia ja SaI10il11l11<. dta hiinen nakc :1ys on lllinimistandardi ." (Kelley 1999, 

28.) 

Huhtikuun alussa Latvi"n hallituspuolueet ,,'kvivat laatia luonnoksia mahdollisista 

muutoksisl<t bnsalaisuusl"ktlll (Latvia 1998c) : luhtikuun 15. hallitus piti ylimiiiiriiisen 

istunnon. Istllllnossa hallil ,d""n asialistalla ,, : kohta "Hallituksen toimista valtion ja 

yhleiskunnan turvall isullden Itsii iimiseksi ja Euroopan Unionin inregraatioprosessin 

edistaminel1 Latvian imres,ien mukaisesti sdi; ma an nykyinen tllanne huomioon 

ottaen" . (s tunnossaan hallitus paatyi hnnattamaan "ETYJ:n suositusta 

ikkunajiirjestelmiin poistalllis" sta" . (Latvia I" ,d .) Heti taman istunnon jalkeen EU 

ilmaisi vallV:lSti tu leens" leT\' J:n vahenunio: ,vallUutetun tyblle. Puheenjohtajamaan 

yhteiseen l"I<o- Ja tUly,rlli,,,,, spolitiikkaan liillyvassa lausunnossa 17.4. EU piti 

"tiirkeanii sir;i , etta hall",, "'cn ohjelma on ri;I'sin yhdenmukainen ETYJ:n alueelle 

luomien stalldardien kallssa" . Kannanotossa 111; ' 'liw<.ll1 erikseen vaherrunistovaltuutetun 
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ncuvot ja ilmoitetaan, ett,i EU .Iatkaa hallituksen ohjelman taytantoonpanon tarkkailua. 

(EU, 1998b.) Hallitus hyvaksyi 21.4. lain "kan,al aisuuslain muutoksista" ja antoi sen 

Saiman ka, i,e ltaviiksi (l it tvia . 1998e). Erin;;isel EU:in laheisesti liittyviit tahot antoivat 

puheenjohldjamaan kannanoro n kanssa samoill" Iinjoill a olevia lausuntoja lain ollessa 

parlamentin kasi ttelyssii. Esilllerkiksi Britannia" paaministeri Tony Blairin paaministeri 

KrastsiJl e liihettiirnii kilje vllodettiin julkisuu" '11 kcsakulIn alussa. Kiljeessiiiin Blair 

totesi, ettii EU ei tule kmsomaa n tilannetta posi ,iiv isessa valossa, jos Latvia ei onnistu 

tiiyttiirniiiin vcihemmistbv<l ltulIletun suosituksi a. : '[]T 18.6. -2.7 .1998,) 

Hallituksen linj an muutokses:-.a olennaista un p~Himil1isterin edustaman Isiinmaan ja 

vapauden I'II{)/esla -PUUlll Cl: 1l linjan muutu~. I\ ikai semmin, kun ikkunajarjestelman 

poistosta tal muista kansal aisuuden saantia help"ilavista rnuUloksista kansalaisuuslakiin 

on keskuste ll ll, Krastsin puolue on onnistutlllt "., .il11ii ;;n muurokset. Puolueen linjana on 

ollut pikemminkin tiukenWil Ilatural isaat ion krileerejii kuin lieventiiii niitii . Tiillii kertaa 

usealta tahulta tullut painoslus onnistui heiken l: illl;;an li alli tusta ja lopulta muunamaan 

myos Kra,,, in puolueen linJ <II1. Huhtikuun <, llIss it yksi hallituksen piiiipuolueista, 

Saimnieks, erosi hallituksesw, minka seurall ' ,'na liallituspuolueet jiiiviit niukasti 

vahemmistoon parJamentissa . Saimnieks c. ,I:d,\a Latviassa lahinna Venajaan 

taloudellisesti kytkiiksissii okv ia pi ireja (Nissinen 1999, 146-150), joten sen paatiis 

lahteii hall illl l(sesta nahti in us ina in johwv3 n 1i"ll illlk scn huolloista valeistii Venajan 

kanssa . PlIc llleen pllheenjol1l i1ja perusteli ha l:;[ lIksesta eroamista myiis sillii, ettei 

nykyinen h"llitus ollut vil lllllS tekernaan tarviwn- i' l pii iiloks ia, jotka edistiiisiviit Latvian 

pyrkimyksi:1 EU:n jasel1eksi (TBT 30.4.-6.5.199, ). Saimnieksin iahdiin jiilkeen Krastsin 

hallitus ei ollLlt enaa yhta va ka"lla pohjalla kuin aikaisemmin. 

Krastsin hallitus joutul iutlllamusl auseaanesty' .,een huhtikuun viimeiscnii piiiviina. 

Sairnnieksill llppositioo n Slinymisen jiilkeen h,·ll iluksell a ei eniia ollut enemmistiia 

pariamenti ,.,,,. joten hallitll ' .i outui tukeutum".II' mybs ulkopuolisten kannatukseen 

siiilyiikseen vallassa. Hallituksen kallsalaisuus la ill suhteell tekeman linjamuutos voisi siis 

johtua hallllLl ksen pyrkilnyksestii siiilyii valla"" hankkill1alla tukea puolueista , jotka 

kannattaval Il1Uutoksla kansa laisuuslainsaiidantii; ·,n. Tiima niikiikulma ei kuitenkaan ole 

kestiiva. ! I,d litusp uolueiden Iisaksi luoltall1 ' ·,,, lISeen puolesta iiiinesti Latvian 
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poliittisessa kentiissii nationalistiselle puolelle sijoittuvien puolueiden kansanedustajat. 

Viihemrnistojen oikeuksia ajavien puolueiden kansanedustajat iiiinestivat tyhjaa, mutta 

hallitus olisi selvinnyt iiiinestyksestii, vaikka ne olisivat iiiinestiineet sitii vastaan. (Pettai 

& Kreuzer 1999, 170; TBT 7.-13.5.1998.) Hallituksen, ja ennen kaikkea sitiijohtaneen 

Isanmaan ja vapauden puolesta -puolueen linjanmuutosta ei voida pitaa 

viihemmistojenoikeuksia ajavien puolueiden vahvistuneesta asemasta johtuvana. 

Kansainviilisten jiiIjestojen taholta tullut painostus Latvian viihemmist6politiikkaan 

kanavoitui osittain muiden puolueiden kautta. Hallituskriisin aikana puolueet kritisoivat 

hallitusta siitii, ettei se ole onnistunut tekemiiiin muutoksia, jotka ovat viilttiimattomia 

Latvian EU-jasenyyden kannalta. Sama niikokulma on esillii myos Krastsin omissa 

selityksissa hallituksen kansalaisuuspolitiikan linjan muutokselle. Piiiiministeri Krasts 

kommentoi tilannetta the Baltic Timesille seuraavasti: 

Hallitus analysoi tilannetta ja paatti, ettii ei ole mitiiiin muuta keinoa saada 
EU:lta positiivista edistymisraporttia lokakuussa. ... Me olimrne 
pakotettuja menemiiiin eteenpain, no, pakotettuja ei ole ehkii oikea sana. 
Mutta oli jarkevaa meidiin puoleltamme menna eteenpain muutosten 
kanssa, loytilii keinoja selittiiii iiiinestiijille, selittiiii Latvian kansalaisille ja 
yleisolle... Ei 011 ut muuta keinoa, tilanteessa ei ollut muuta 
mahdollisuutta, kuin mennii eteenpiiin." (TBT 23.-29.4.1998.) 

Lopulta parlamentti hyviiksyi lakimuutokset ylimaaraisessa kesiiistunnossa 22.6.1998. 

Heti lain hyviiksymisen jiilkeen Latvian hallitus julisti, ettii nyt "keskeiset ETY J:n 

suositukset on tiiytetty" (Latvia, 1998h). Myos EU ja ETYJ ilmaisivat tyytyvaisyytensa 

parlamentin paatoksestii (EU, 1998c; ETYJ, I 998a). Lain voimaantulo kuitenkin 

Iykkiiiintyi Isanmaan ja vapauden puolesta -puolueen jasenten vastustuksen vuoksi. 

Palaan parlamentin lain hyviiksymisen jiilkeisiin tapahtumiin tiimiin luvun lopussa. 

6.3 Dialoginen viiittelyanalyysi ja teoreeman todistus 

Pragmaattisen analyysin j iilkeen seuraava vaihe dialogisessa menetelmassii on dialoginen 

vaittelyanalyysi. Siinii siirrot ja vastasiirrot kootaan yhdeksi dialogiksi. Dialogin kulkua 

voidaan havainnollistaa Resherin dialektiseen logiikkaan perustuvalla formalisoinnilla. 

Resheriliiinen kuvaus Latvian ja kansainvalisten jarjestojen kamppailusta on taulukossa 
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6.1. Vaitteiden kaannokset selkokielelle lOytyvat liitteesta IT. Taulukossa mainitaan 

myos viiittiiman liihdel'l eli mihin osiin pragmaattista 'analyysia ne perustuvat. Liihteena 

mainitaan v(!in ne analyysin osat, joista vaittama voidaan johtaa suoraan. Niiden 

taustalla olevat osat loytyvat pragmaattisesta analyysista. 

Taulukko 6.1 Dialoginen analyysi Latvianja kansainvalistenjfujestojen vaittelysta. 

Latvia Kansainviliset jiirjestiit 

Vailtamij Liihde Vailtama 

I. !C (Id) 2. ---CIN & tN 
3. C/O& !O (3d, 3i) 4. ---CIN &!N 
5. -N/Q&!Q (5a, 51) 6. t(---C/E & !E) 
7. -( ---C/E)/O & ! 0 (7c, 71) 8. TIE & !E 

= (-CI-N & !N)lE & !E 
9. !---c 9a 10. !---c 

C: Latvia ei tule poistamaan ikkunajfujestelmaa. 

N: Ikkunajfujestelma hidastaa naturaiisaatiota. 

0: Latvia voi lisata naturalisaatiota poistamatta ikkunajfujestelmaa. 

Q: Hitaan naturalisaation syyt ovat muualla. 

E: Latvia haluaa EU:njaseneksi. 

T: Latvian ta ,," ETYJ:n vaatimukset. 

Lahde 

(2d, 2e) 

(4d,4e) 

(6c, 61) 
(8g) 

lOa 

Ensimmiiiset viisi siirtoa dialogia kaydaan Latvian hallituksen ja ETYJ:n 

viihemmistovaltuutetun viilillii. Van der Stoel pyrkii vakuuttarnaan hallituksen si ita, ettii 

sen tulee muuttaa kansalaisuuslakiaan. Latvian hallitus vastaa ensimmiiiseen 

suositukseen vaittiimalla, ettii se voi lisata naturalisaatiota muilla keinoin. 

Vastauksessaan viihemmistovaltuutetun toiseen suositukseen hallitus kiistiiii hitaan 

naturalisaation ja ikkunajfujestelman valisen yhteyden. Toisessa suosituksessaan van der 

Stoe! ei tuo dialogiin mitaiin uusia argumentteja, vaan pysyy kannassaan ja esittliii 

viiittiimiinsa voimakkaammin. Hallitus ei onnistu vakuuttarnaan van der Stoelia. Han 

pitiiii kantansa aina kiistan loppuun asti (ks. ETYJ 1998b). 

Siirrossa 6 EU tekee ensimmiiisen oman siirtonsa dialogissa. Agenda 2000 -

arvioinnissaan EU kehottaa Latviaa muuttarnaan Iakiaan, mutta ei suoraan vaadi sim 
ennakkoehtona jasenyydelle. Latvia hyvaksyy komission vaatimuksen naturalisaation 
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lisiiiimisestii. mutta kiistaa samalla, ettii ikkunajfujestelman poistaminen olisi paras keino 

siihen. Hallitus viestii voivansa lisatii naturalisaatiota muilla keinoin. KeviiiiIHi 1998 

Idista kansalaisuuslaista kuumenee ja myiis EU antaa nyt tiiyden tukensa 

viihemmistiivaltuutetun suosituksille. Latvian haUitus analysoi tilanteen ja huomaa. ettei 

se voi tehda muuta kuin muuttaa lakiaan. jos se haluaa positiivisen edistysraportin 

EU:lta. Hallitus ei liihtenyt kiistamaan EU:n esittiimiiii vaatimusta noudattaa ETYJ:n 

suosituksia Dialogi piiiittyy yhteisymrnarrykseen siitli, ettii Latvian on muutettava 

lakiaan. 

Dialogin alussa Latvian hallitus oli vakaasti sitii mielta. etta sen ei tarvitse muuttaa 

kansalaisuuslakiaan. mutta lopulta hallitus piiiityi piiinvastaiseen kantaan. Teoreeman 

todistuksen tehtiiviina on osoittaa, mitka propositiot ovat tiirkeimpia osatekijiiitii 

hallituksen linjan muut.oksen taustalla. Tarkoituksena on siis hakea ne uskomukset ja 

viiittiimat. joiden perusteelIa halIituksen lopulIinen kanta muodostuu. Tassa tapauksessa 

teoreeman todistus tapahtuu kaksivaiheisen deduktion avulla: 

Propositio la: Latvian tiiytyy tiiyttaa ETYJ:n suositukset.jos se haluaa EU:n 

jaseneksi. (8g) 

Deduktio I: Latvian tiiytyy tiiyttiiii ETYJ:n suositukset. 

Propositio lIa: ETY J suosittelee Latvialla ikkunajfujestelman poistamista. (4) 

Propositio lIb: Latvian tiiytyy tiiyttiiii ETYJ:n suositukset. (Deduktio J) 

Deduktio 11: Latvian tiiytyy poistaa ikkunajfujestelma. 

Toimintateoreema eli Latvian hallituksen piiiitiis poistaa ikkunajfujestelmii seuraa siis 

loogisesti pragmaattisesta analyysista ja dialogisesta vaittelyanalyysista eli analyysi on 

sisaisesti yhtenainen. Latvian hallitus muutti kantansa puolitoista vuotta kest1ineen 

dialogin seurauksena painvastaiseksi kuin mitii se oli dialogin alussa. Hallitus antoi 

parlamentille loppukevaastii 1998 lakiesityksen. jossa ikkunajfujestelma poistetaan. ja 

parlamentti hyvaksyi tiiman esityksen 22.6.1998. 
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6.4 Hypoteesien testaus 

Tyon alussa esitin Tomas Rissen kolmen toiminnan logiikan pohjalta luodut hypoteesit 

siitii, miksi Latvian hallitus piiiitti muuttaa linjaansa ja poistaa ikkunajfujestelrniin 

kansalaisuuslaista. Viiittelyn logiikan mukaan Latvian hallitus ja kansainviiliset jfujesilit 

olisivat vaitelleet Latvian tilanteeseen sopivista saannoistii ja niiden sopivasta 

soveltamisesta. Jfujesilit olisivat siis saaneet vakuutettua hallituksen siitii, ettii 

toisenlainen toiminta on tilanteessa soveliaampaa. Tavoitteellisuuden logiikan mukaan 

Latvian ha\litus olisi havainnut, ettii se ei voi piiiistii EU:n (ja NATO:n) jiiseneksi 

nykyisellii kansalaisuuslaillaan, joten se muuttaa lakia piiiistiikseen tavoitteeseensa. 

Soveliaisuuden logiikan mukaan Latvia olisi kansalaisuuslainsiiiidiinniinmuutoksellaan 

pyrkinyt saavuttamaan tunnustusta omasta liinsieurooppalaisuudestaan muiden jo 

tunnustettujen liintisten maiden silmissii. 

Dialogisessa analyysissii mikiiiin sen vaiheista ei tue viiittelyn logiikan mukaista 

hypoteesia. Toimintateoreema oli todistettavissa premisseillii, joissa Latvian hallitus 

hyviiksyy niikokulmat, ettii sen tiiytyy tiiyttaa ETYJ:n vaatimukset piiiistiikseen EU:n 

jiiseneksi ja ettii ETYJ vaatii ikkunajfujestelmiin poistamista. Myos dialogisessa 

vaittelyanalyysissii kuvattu dialogin kulku puhuu vaittelynlogiikkaa vastaan. Siirrot eiviit 

vie viiittelyii syvemmalle tasolle, jossa kiistettiiisiin varauksellisten viiittiimien perusteita 

vuoronperiiiin, kunnes useiden siirtojenjalkeen loytyy yhteisymmiirrys, jon.ka perusteella 

yhteinen linja muodostetaan. Latvian hallitus kiistiiii siirrossa viisi 

viihemmistovaltuutetun viiitteen, jon.ka mukaan ikkunajiirjestelmii hidastaa 

naturalisaatiota, mutta tamii ei johda viiittelyyn, sillii viihernmisilivaltuutettu ei pyri 

jatkossa kumoamaan hallituksen esittiimiiii viiitettii. Latvian hallitus pitiiii oman kantansa 

myos vastauksessaan EU:n Agenda 2000 arvioon. Siinii hallitus kertoo selvittiiviinsii 

syitii halcemaan oikeutettujen hitaaseen naturalisaatioon. Naturalisaation hitaus johtuu 

hallituksen mielestii edelleen muista tekijoistii kuin ikkunajfujestelmiistii. HaUituksen ja 

kansainviilisten jiirjestojen kiisityksiin ikkunajfujestelmiin vaikutuksesta jiiii ristiriita, 

joka ei ratkea neuvotteluiden aikana. Linjanmuutos ei siis ole tapahtunut viiittelyn 

tuloksena. 
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Teoreeman todistus tukee molempia, soveliaisuuden ja tavoitteellisuuden logiikkoja. 

Molempia hyporeeseja voidaan tukea niikemyksellii, ettii Latvian haBitus mukautui EU:n 

vaatimuksiin. Hypoteeseissa on vain erilainen kiisitys tiimiin mukautumisen syistii: 

tavoitteellisuuden logiikan mukaan hallitus teki strategisen myonnytyksen edistiiiikseen 

intressejaan, kun taas soveliaisuuden logiikan mukaan hallitus teki myonnytyksen 

puolustaakseen identiteettiaan. Jotta voitaisiin supistaa toinen niiistii hypoteeseista on 

palattava neuvotteluiden taustoihin ja etsittiivii toimijoiden omalle toiminnalleen antarnia 

merkityksiii. 

Erik Ringmarin mukaan toimijat toimivat intressiensa mukaan silloin, kun heillii on 

kaytossiiiin identiteetti, joka rnaarittaA heidiin intressejiiiin. Jos identiteetti9. ei ole kiiytossa 

toimijat tekeviit kaikkensa, jotta he pystyisiviit muodostamaan itseUeen identiteetin. 

Identiteettiii rakentavaa toimintaa tapahtuu erityisesti aikana, joUoin uusia metafuria 

otetaan kiiytlo6n ja toimijat kertovat uusia kertomuksia itsestiiiin. (Ringmar 1996, 90-91 .) 

Kylmiin sodan jiilkeistil aikaa, jolloin entiset sosialistisen blokin maat ovat hakeutuneet 

lansieurooppalaisiin ja euroatlanttisiin jiiIjest6ihin voidaan pitaA aikana, joUoin uusia 

kertomuksia kerrotaan ja uusia identiteetteja luodaan. Entiset "itileurooppalaiset" maat 

pyrkivat karistamaan miiiiritteen Hitil" pois heidiin "eurooppalaisuudestaan". T ilysi 

jilsenyys EU:ssa ja NATO:ssa voidaan nahdii tiimiin identiteettiprojektin paAtoksen9.. 

Varsinkin EU:n puitteissa tama prosessi on kuitenkinjaettu osiin. Ennenjilsenyyttil entiset 

sosialistimaat oval pitkiiiin EU:n hakijarnaina Ensi.mmiiisena jasenhakemuksensa jatti 

Unkari maa\iskuussa 1994. Latvia jiltti oman hakemuksensa lokakuussa 1995. NiiiUa 

nakyrnin uusia jilsenmaita hyvaksytiiiin EU:in 1.5.2004. Hakemuksen jiittamisen ja EU:n 

jilsenyyden viilillii maat ovat noin kyrnmenen vuotta EU:n hakijamaita 

Tutkimassani tapauksessa Latvialla oli kiiyt6ssaan identiteetti EU:n hakijamaana, vaikka 

tuo identiteetti onkin hyvin hiiilyva, koska se on rnaaritelmiillisesti identiteetin 

muutokseen liittyva ja valiaikaiseksi tarkoitettu identiteetti. Vuonna 1998 kertomukset, 

joissa Latviaa kuvataan EU:n hakijamaana olivat vakiintuneet sekii Latviassa ett9. eri 

puoliUa Eurooppaa. Hakijamaan identiteettiin liittyy sita maArittiiviinii osana pyrkimys 

edetii jilsenyysneuvotteluissa KeviiiiUii 1998 ikkunajiiIjestelmiin poistarnisesta oli 

muodostunut vaikea hidaste Latvian EU-jasenyys pyrkimyksiUe. Latvian hallitus toimi 

• 
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vaalimaansa identiteettiin liittyvien intressien mukaisesti muuttaessaan linjaansa 

kansalaisuuslainsiiiidannon suhteen. 

Identiteettiin liittyvissii toiminnan selityksissii tutkijan on myos loydettiivii tapaus, jossa 

i~entiteettiii luovan toimijan kertomukset itsestaan kiistetaan (Ringmar 1996, 91). Latvian 

vuoden 1998 tilanteessa tii.llainen tapaus voidaan loytiiii. Edellisenii vuonna Viro otettiin 

mukaan jiisenyysneuvottelujen ensimmaiseen ryhmaan, mutta Latvia jiitettiin 

ulkopuoleIle. Latviajai siis ilman kaipaamaansa tunnustusta. Osa syy, miksi tunnustusta 

ei annettu oli juuri hidas naturalisaatio. Agenda 2000 arviossa myos Viroa moitittiin 

hitaasta naturalisaatiosta, mutta se ei muodostanut estettii tunnustuksen myontiimiseIle 

(EU 1997b, 16-18). Latvian oheIla myos Liettua jiitettiin neuvotteluiden ensimmiiisen 

ryhmiin ulkopuoleIle. Liettuassa ei ole maan a1kuperiiisen kansalaisuuspaatoksen vuoksi 

ongelmia naturalisaation kanssa, eikii Agenda 2000 arviossa vaadita Liettuaa 

parantamaan viihemmistojensuoje1ua (EU 1997c, 17-18). Ottamalla huomioon EU:n 

arviot ja politiikan suhteessa Viroon ja Liettuaan, naturalisaation hitauden ja 

"eurooppalaiseksi" tunnustamisen viilinen kytkos heikkenee. Toisaalta neuvotteluiden 

ensimmiiisesta ryhmasta ulossulkeminen voidaan niihdii myos Latvian (hakijamaan) 

intressien loukkauksena. Latvian intressit kiirsiviit, kun se el edennyt 

jiisenyyspyrkimyksissaan, joten Latvian hallituksen on nyt toimittava niin, etteiviit ne 

vahingoitu pidemmiiksi aikaa. 

Ringmarin mukaan on myos mahdollista tehdii analyyttinen erottelu toimintaa ja 

identiteettia kiisittelevien kertomusten vali11ii (em!., 87)." Latvian presidentti esitti 

toisinaan identiteettiin liittyviii niikokulmia, jotka voidaan liittiiii perusteluiksi hiinen 

kiisitykselleen, ettii kansalaisuuslakia olisi syytli muokata. Yksi tiillainen tapaus oli 

Ulmaniksen puhe Italian ulkopoliittisessa instituutissa 29.4.1998. Puheessaan Ulrnanis 

teki selvan kytkoksen EU-jiisenyyden ja Latvian identiteetin vaIille ja totesi vielii lisiiksi, 

ettii integraatio Eurooppaan vaatii aluksi integraatiota maan sisiillii (Latvia 19981). 

Kotiyleisolle presidenttikin puhui hieman erilaisiIla painotuksilla. Latviassa hiin 

" Olen etsinyt kansalaisuuslain muuttamiseen liittyvia identiteettia rakentavia kertomuksia Latvian 
ulkoministerion verkkosivuilla (www.am.gov.lvien) julkaistuista Latvian ulkopoliittisenjohdon 
pubeisla. 
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toisinaan kiisti kytkoksen eurooppalaisuuden ja Latvian kansalaisuuspolitiikan viilillii 

esittiimiillii, ettii muualla Euroopassa vastaavat lait ovat huomattavasti tiukempia (TBT 

6.-12.11.1997). U1manis, joka oli esiintynyt lain muutosten kannattajana jo ennen EU:n 

painostusta, ei myosldiiin tehnyt "eurooppalaisuuteen" viittaavia kytkoksiii puheessaan 

parlamentille ennen lai n kiisittelya. Puheessaan han kehotti parlamentti valitsemaan 

pragmaattisen Iinjan kansalaisuuspolitiikan suhteen. (Latvia 1998g.) 

Latvian hallituksen ja kansainviilisten jfujestojen viilisissii neuvotteluissa Ulmaniksen 

toisinaan esittiimiii kytkoksia ei esiintynyt. Kumpikaan osapuoli ei tehnyt dialogista 

keskustelua Latvian "eurooppalaisuudesta" tai "eurooppalaisuuden" sisiillostii. 

Ensinuniiisella kerralla, kun Latvia laati kansalaisuuslakiaan (1993-94) tiiman tyylistii 

keskustelua kaytiin . Esimerkiksi van der Stoelin mukaan "Latvian demokraattisen 

jfujestelman luonne voidaan kyseenalaistaa", jos kansalaisuuslaki rajoittaa Iiikaa ei

kansalaisten mahdollisuuksia natwalisaatioon (ETYJ 1993d). Vuosina 1996-98 

ikkunajfujestelman poistamista kiisiteltiin Hihinnii teknisena kysymyksena, jonka 

tarkoituksena oli nopeuttaa natwa1isaatiota. Latvian hallitus hyviiksyi jo dialogin alussa 

niikokulman, jonka mukaan naturalisaatiota on nopeutettava, mutta hallituksen mukaan 

se ei vaadi kansalaisuuslain muuttamista, vaan pikenuninkin muutosta ei-kansalaisten 

asenteissa. Dialogin aikana haJlitus ei muuttanut tiitii kiisitystiiiin. 

Hallituksen puolelta kytkos "eurooppalaisuuden" ja kansalaisuuslain viililla kiistettiin 

useaan otteeseen kevaan 1998 aikana. Hallituksen edustajat viiitti vat, ettii 

kansalaisuuteen ja vahemmistoihin Iiittyvissa asioissa kaytannot vaihtelevat 

huomattavasti eri Euroopan maissa, eika Latviassa vallitseva kaytantO ole mitenkaan 

erikoinen tiissii suhteessa (Latvia, 1997e; TBT 6.-12.1997; ks. myos Birkenbach 1998). 

Latvialaisissa perusteluissa tilanteen erikoisuutta (puoli miljoona ei-kansalaista) 

selitetiiiin Neuvostoliiton miehityksella, ei Latvian politiikalla: "Miten voisimme riistaa 

kansalaisuuden ihmisiltii, joilla sitii ei ole koskaan ollut?" (Latvia I 998a). Identiteetin 

muodostamiskertomusta vastaan puhuu myos Latvian tiedote lain muuttarnisen jiilkeen. 

Siinii todetaan, ettii nyt Latvia tiiyttiiii ETYJ:n vaatimukset ja on saavuttanut merkittiivaa 

edistystii EU:n naturalisaation lisiiiimiseen Iiittyvien vaatimusten tiiyttiimisessa. (Latvia 

I 998h.) Piiiitostii ei siis kytketii tiiviisti Latvian eurooppalaisen identiteetin 
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muodostamisprosessiin. Paatostii ei esitetii todisteena Latvian "eurooppaIaisuudesta". 

Tehdystii paatOksestii ei oteta identiteettipolitiikan kannalta kaikkea irti. 

Myoskaan EU:n puolelta tiitii kiistaa ei kytketii kysymykseen: "mita on olla 

eurooppaIainen valtio?" Tama voi johrua EU:n omien standardien puutteesta ja 

nykyisten jasenmaiden vaihtelevista kilytiinnoistii. Identiteettia muodostavissa 

keskusteluissa myos tunnustusta antava osapuoli saattaa joutua tarkastelemaan omaa 

toimintaansa esittlirnansa identiteetin vaIossa, mika olisi vahemmistOkysymyksessa 

voinut johtaa ristiriitoihin EU:n sisaIla. Tilanteessa EU antaa tukensa ETYJ:n 

toiminnalle ilman, etta tiitii tekoa kytkettiiisiin "eurooppaIaisuuden" sisaIroon. Dialogissa 

nakokulmia ei perusteltu missaan vaiheessa "eurooppalaisuudella" tai muilla vastaavilla 

identiteettiin liittyvilla asioilla. 

Ringmarin esittamassa jaossa Latvian hallituksen ja kansainvalisten jarjestojen vaIiset 

neuvottelut sopivat paremmin toimintaa kuvaaviin kertomuksiin kuin identiteettia 

rakentaviin kertomuksiin. DiaIogin juonena ei oliut Latvian identiteetti ja 

"eurooppalaisuuden" sisiiltO, vaan Latvian intressit ja niiden mukaiset toimintalinjat. 

Neuvottelujen kulkua ja loppurulosta voidaan kuvata strategisen paatOksentekomaliin 

avulla (Kuvio 6.1). Mallin mukaan LatviaIla on aluksi kaksi mahdollista toimintalinjaa: 

se voi joko lopettaa neuvottelun muuttamaIla lakia tai olla muuttarnatta lakiaja odottaa 

E U:n vastausta tiihan piilitokseen. EU oli jo neuvottelun aIussa viestinyt, etta jos Latvia 

poistaa laista ikkunajarjestelman, se ei ole enaa ongelrna jasenyysneuvotteluissa EU voi 

puolestaanjoko hyvaksya tai olla hyvaksymatta Latvian toimia siina tapauksessa, etta se 

ei muuta lakiaan. Strategisessa paatoksentekomallissa mahdollisen toimintaIinjan 

loppurulos Latvialle ja EU:lle on suluissa kuvion oikeassa laidassa. Preferenssijarjestys 

on molemmilla sama: (a) on toimijan kannalta paras vaihtoehto, (b) toiseksi parasja (c) 

huonoin. Latvian ha1litus pyrki saavuttarnaan huhtikuuhun 1998 asti kannaltaan parhaan 

ratkaisun eli paasemaan EU:njaseneksi ilman kansalaisuuslain muuttamista. 

MaaIis-huhtikuussa EU teki selvaksi , etta se ei hyvaksy Latvian toimia, jos se ei muuta 

lakiaan. EU:n toimintaa voidaan kuvata myos peJiteorian pohjalta kehiteliylHi 

sanktioteorialla (ks. Wiberg 1969, 27-37). Kevaan 1998 aikana EU kytki 
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jasenyysneuvotteluissa etenemisen kansalaisuuslainsaadfumon muuttamiseen Ja tiillii 

teolla vaikutti Latvian hallituksen kansalaisuuslakiin liittyviiiin valintatilanteeseen. 

Ennen EU:n tekemaa kytkostii Latvian hallitus piti parempana vaihtoehtona lain 

pitiimistii ennallaan. EU:n toiminnan jiilkeen hallituksen edessii oleva valintatilanne oli 

muuttunut niin, ettii se piti lain muuttamista parempana vaihtoehtona. EU oli siis 

kytkenyt lain muuttamiseen positiivisen sanktion ja lain jiittiimiseen eruialleen 

negatiivisen sanktion. EU oli myos onnistunut viestimiiiin vakuuttavasti Latvian 

hallitukselle, ettii se tulee tarvittaessa panemaan sanktiot tiiytiintoon. Alunperin Latvian 

hallituksen kannalta parhaasta vaihtoehdosta oli tullut niin epiitodenniikoinen, ettii 

hallitus paatti tyytya toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon viilttiiiikseen huonoimman. 

Latvian hallituksen oli muutettava kansalaisuuslakia, koska se halusi edetii EU:n 

jasenyysneuvotteluissa." 

Naiden perusteiden vuoksi katson, ettii tavoitteellisuuden logiikan mukainen malli kuvaa 

tilannetta parhaiten. Kaikki kolme esittiimaani hypoteesia perustuivat hyvin selkefu>ti 

jollekin kolmesta toiminnan logiikasta. Kuten Rissen teoreettista kehikkoa esitellessa 

totesin, nama kolme logiikkaa ovat kuitenkin vain ideaalityyppeja, jotka eivat esiinny 

puhtaassa muodossaan todellisuudessa. Tassiikin tapauksessa hypoteesia on muokattava 

niin, etta se ottaa huomioon osia myos viiittelyn ja soveliaisuuden logiikoista. 

Kommunikatiivisen toiminnan teorian mukainen viiittelyn logiikka oli tarkastelemassani 

tapauksessa kaikkein vahiten esilHi. Kuvaarnani episodi oli kommunikaatiota, mutta se ei 

edennyt viiittelyn logiikan mukaisesti. Osapuolet eivat muuttaneet kantaansa paremman 

argumentin perusteella. Rissen kolmiossa (Kuvio 3.1) hallituksen paatos muuttaa 

linjaansa sijoittuu hyvin lahelle tavoitteellisuuden ja soveliaisuuden logiikkojen viilistii 

akselia. 

Soveliaisuuden logiikka liittyy tutkimassani tapauksessa hyvin tiiviisti Latvian intressiin 

edeta EU-jasenyysneuvotteluissa. Etenkin Koopenhaminassa luotujen poliittisten 

kriteerien tiiyttiimisen ja hakijamaiden identiteettikertomusten viilillii on vahva yhteys. 

" Kaavaksi muutettuna Latvian halliluksen paaliis pohjaulUi seurnavan kallaiseen arvioon: 
be> [p(aL) - (l-p)(cJl eli hallilUs arvioi, ett:; loiseksi parhaan lOiminlalinjan hyiily on suurempi!ruin 

parhaan loiminta linjan hyiity sen lodenniik6isyys huomioiden kun slila viihenneliiiin huonoimman 
loimintalinjan hyiity ja sen lodenniikiiisyys. 
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Koopenhaminan jiisenyyskriteereissii demokratia, oikeusvaltio, ibmisoikeuksien 

kunnioittaminen ja viihemmist6jen suojelu nostettiin tiirkeimmiksi "eurooppalaisuuden" 

kriteereiksi. EU:n komission ja nykyisten jiisenmalden edustajat paattiiviit koska niimii 

kriteerit on tiiytetty ja samalla he joko tunnustavat tai jiittiiviit tunnustamatta hakijamaan 

"eurooppalaisuuden". (Moisio 2002, 95-97.) Jiisenyysneuvotteluissa eteneminen 

hakijamaan intressi.nii on siis osa sen identiteettiprojektia, jonka tarkoituksena on tulla 

tunnustetuksi "eurooppalaiseksi" valtioksi. lntressiensii mukaisella toiminnalla 

hakijamaa vahvistaa myos identiteettiiiiin, siUii neuvotteluissa eteneminen voidaan katsoa 

myos hakijamaan "eurooppalaisuuden" vahvemmaksi tunnustamiseksi. Intressien 

edistiiminen ja identiteetin rakentaminen ovat tiissii tapauksessa saman prosessin osia, 

jotka eiviit sulje toisiaan pois, vaikka ne ovatkin analyyttisesti erotettavissa. 

Tutkimassani tapauksessa neuvottelut koskivat liihinnii toimintaa ja intressejii. Selkeaa 

kytkentiiii linjanmuutoksen ja Latvian "eurooppalaisuuden" viilille ei tehty edes 

Iinjanmuutospaatoksen jiilkeen. Identiteettiin Iiittyviit kysymykset pysyiviit intressien 

taustalla. Rissen luomassa kolmiossa tiimii paatos sijoittuu hyvin liihelle 

tavoitteellisuuden ja soveliaisuuden logiikkojen viilisen akselin keskikohtaa, hieman 

tavoitteellisuuden logiikan puolelle . 

6.5 Kamppailun selittiiminen 

Kuten esitin luvussa 2.2 toiminnan syynii ei ole koskaan vain yksi syy, vaan sen taustalta 

loytyy aina kausaalikompleksi, joka koostuu toimijoista, merkityksellisestii toiminnasta, 

saannoistii, resursseista ja kiiytannoistii. Toimintaa selitettiiessii tiimii kompleksi voidaan 

jakaa kahteen osaan fNUS-ehtoon pohjautuvan kausaliteettikiisityksen mukaisesti. 

Inhimillistii toimintaa selitettaessii viilttiimiittomiin, muttei riittiiviin osan selityksestii 

muodostaa toimijan todelliset perusteet toiminnalleen. Jotta selitys saadaan tiiydennettyii 

myos riittiiviiksi, siinii on otettava huomioon myos rakenteellinen ulottuvuus. 

Kausaaiikompleksin muut kuin toimijaan liittyviit osat muodostavat selitettiiviin 

toiminnan kontekstin, sen materiaalisen ja institutionaaiisen rakenteen, joka tekee 

merkityksellisen toiminnan rnahdolliseksi ja rajoittaa tiettyjii toimintalinjoja. (Patomiiki, 

2002,119.) 
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Latvian hallituksen perusteet kansalaisuuspolitiikkansa linjan muutokselle liittyvat sen 

haluun paastii EU:n jaseneksi. Kansainvaliset jarjestiit tai muut toimijat Latvian sisalla 

ei vat saaneet vakuutettua hallitusta siitii, ettii lakia muuttamalla edistetaan 

naturalisaatiota ja yhteiskunnan integraatiota, mutta hallitus paatti muuttaa linjaansa 

edistfuikseen intressiaan edetii EU:n jasenyysneuvotteluissa ja vahvistaakseen samalla 

identiteettiaan lansimaisena demokratiana. Latvian Iinjanmuutoksen selittiimisessa 

toiminnan kansainvillisen kontekstin muodostavat lahinna kansainvilliset jarjestOt, mutta 

myos Venaja on osa tiitii kontekstia. Luvussa 4 esittelin eri jarjestojen toirniaja suhteita 

Latvian viihernmistopolitiikkaan. Kuviossa 6.2 olen esittiinyt jiirjestojen valiset suhteet 

niiden toimiessa Latvian viihemrnistopolitiikkaan liittyen. Latvian kansalaisuuslakiin 

liittyvassa karnppailussa vain EU ja ETYl' olivat aktiivisina ennen parlamentin paatostii 

hyvaksya lainmuutokset. Naiden jarjestojen suhde toisiinsa ja Latvian 

viihernmistopolitiikkaan on merkitty yhtenaiseIHi viivalla. ETY J antoi suosituksia 

kansalaisuuslakiin ja EU nojasi jasenyyden poliittisten kriteerien valvonnassa ETYJ:n 

tyohon ja standardeihin. Myos NATO ja EN olisivat voineet olla aktiivisia tilanteessa 

sopirnuksellisten jarjestelyjen puitteissa, mutta ne eivat toirnineet ainakaan julkisesti 

ennen parlamentin paatOstii muuttaa lakia. Nama suhteet on merkitty kuviossa 

katkoviivalla. Kaikki kuviossa merkityt suhteet perustuvat jarjestojen puitteissa luotuihin 

sopimuksiin kirjattuihio saantOihin. 

Dialoginen analyysi tuki nako.!culmaa, jonka mukaan Latvian hallitus paatti muuttaa 

linjaansa, koska havaitsi nykyisen linjan olevan vahlngollinen sen pyrkimyksille paastii 

EU:n jaseneksi. Aktuaalisessa tapauksessa hallituksen linjan muutoksen taustalla vaikutti 

si is EU:n integraatioon Iiittyvat saannot, kaytannot ja resurssit. Perustavana saantOna 

tassa kontekstissa on Latvian ja EU:n suhdetta maanttava saantO, jonka mukaan EU 

maanttelee jasenyysvaatimuksensa ja hakijamaiden on tiiytettava ne. VahemrnistOjen 

suojelun alalia nama kriteerit ovat erittain villjiit ja tulkinnanvaraiset. Koopenharninan 

kokouksessa Eurooppa-neuvosto paatti, ettii tulevien jasenmaiden on kunnioitettava ja 

suojellava viihemrnistojaan. Komission tekemassa arviossa kasiteltiin myos 

viihemmistojen suojelua, mutta siinakaan ei esitetii selkeitii standardeja tai yksiselitteisia 

vaatimuksia. Latvian tapauksessa komissio vaati Latviaa vauhdittamaan naturalisaatiota, 

muttei yksiloinyt keinoja, joilla tiitii tavoitetta tulisi edistiiii. 
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EU on paikannut vahemmistOjensuojelun standardien puutetta kayttfunalla hyvakseen 

muiden jiirjestOjen tyotii vahemmistOjensuojelun saralla, Agenda 2000 arviossa ja 

Euroopan parlamentin teksteissa on eksplikoitu regulatiivinen siiiinto, jonka mukallI\ EU 

tukeutuu ETYJ:onja EN:on vahemmistOjen kunnioituksenja suojelun sisallossa. Tamiin 

saannon perusteella on muodostunut kay!iinnoksi, ettii EU antaa tukensa' ETY J:n ja EN:n 

toimille yksittiiisissa vahemmistotilanteissa. Tiima kaytiinto muodostaa kuvaamani 

dialogin kahdeksannen siirron sisiillon. Siina EU vaatii hyvin suoraan Latviaa 

noudattamaan vahemmistovaltuutetun suosituksia. Kuviossa 6.2 tiima suhde on merkitty 

yhteniiiseiHi viivalla. Se on siis rakenteen osa, joka on aktivoitu Latvian 

kansalaisuuslaista kaydyssii kamppailussa, Myos NATO ja EN ovat osa tatii rakennetta, 

mutta niiitii osia ei kaytetty tutkimassani tilanteessa, Yhteiskunnallisilla rakenteilla ei ole 

inhimillisestii toiminnasta irrallista vaikutusta Tassa tilanteessa ihmiset, jotka voisivat 

toimia tamiin rakenteen mukaan, jattivat toimimatta. 

Kansalaisuuslakia laadittaessa EU:lla on ollut valtaa, jolla se on saanut Latvian 

hallituksen muuttamaan viihemmistopolitiikkaansa, Tiima valta on perustunut kuviossa 

6.2 havainnollistarnaani rakenteeseen, jossa ETYJ on ollut tiirkeii resurssi EU:n vallan 

taustalla. ETYJ:n ja EU:n suhdetta voidaan havainnollistaa Seppo Sajaman esittiimiin 

vallan ja voiman erottehm avulla. Val ta ja voima tarkoittavat kumpikin kykyii 

aikaansaada muutosta. Sajama miiiirittelee niiiden kahden kasitteen eroa niin, ettii valta 

on myos voimaa, mutta valta perustuu oikeuteen tai oikeutukseen. Voima puolestaan voi 

perustua vaikka vakivaltaan tai mihin tahansa muuhun keinoon, jolia voidaan 

aikaansaada muutosta. (Sajama, 2000, 212) Latvian tilanteessa ETYJ on taljonnut EU:n 

viihemmistojen suojeluun liittyville vaatimuksille oikeutuksen. I!man ETYJ:ii EU:lta 

olisi puuttunut tu~ oikeutus, EU ei ole luonut standardeja, joihin sen vaatimukset 

voisivat perustua ja toisaalta EU:n nykyisissa jiisenmaissa vahemmistojen kohtelu 

vaihtelee huomattavasti, joten standardeja ei voida hakea nykyisista kay!iinnois!iikaan. 

llman ETYJ:ii EU olisi joutunut itse esittiimaan vaatimuksia, joita osa sen nykyisistii 

jasenmaista ei tiiytii, Tallaisten vaatimusten oikeutus olisi ollut hyvin heikko, 

Se tapahtumakulku, joka todella tapahtui ei ole ainoa mahdolIinen, Maai!massa on 

paljon potentiaalisia voimia, jotka eiviit aktualisoidu. (Ks. Patomaki, 2001, liite.) 
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Vaihtoehtoisia kulkuja voi hahmotella kontrafaktuaalisen ajattelun avulla. Kysymiillii 

"entii, jos tfunii asia olisi ollut toisin" voimme esittiiii tiismennyksiii kehittiimiimme 

malleihin. Tiissii tapauksessa mielenkiintoisin kysymys on, olisiko EU voinut saada 

aikaan muutosta Latvian hallituksen linjassa, jos painostus ei olisi rakentunut 

esittiimiilliini tavalla. Olisiko EU voinut vaikuttaa Latviaan ilman ETYJ:ii? Mahdollisten 

maailrnojen hahmottelu on aina spekuJaatiota, mutta ottaen huomioon EU-jiisenyyden 

tiirkeyden Latvian ulkopoliittisen eliitin niikemyksissa, EU olisi todenniikoisesti voinut 

vaikuttaa Latvian hallitukseen ilrnan ETYJ:iikin. Ilrnan ETYJ:ii EU:n vaatimusten 

oikeutus olisi kuitenkin ollut paljon heikompi. Heikompi oikeutus olisi voinut muuttaa 

tilannetta monellakin tapaa. I1man ETYJ:ii vaatimusten sisliltO olisi voinut toinen. 

Toisaalta omien vaatimusten esittii.minen olisi voinut heikentiiii EI):n suosiota Latviassa. 

Nyt jokseenkin epiisuosittujen muutosten vaatimisesta syytetiiiin ETYJ:ii eikii EU:a37
• 

IIman ETYJ:ii tilanne olisi myos voinut kehittyii niin. ettei EU enaa vuonna 1998 olisi 

ollut asemassa, jossa se voisi esittiiii mitiiiin viihemmistoihin liittyviii vaatimuksia. 

Hakijamaissa olisi hyvinkin voitu kyseenalaistaa EU:n vaatimusten oikeutus ja perusteet. 

ETYJ ei ehkii ole viilttii.miitOn osa sitii, kompleksia, joka on vastuussa Latvian 

hallituksen linjan muutoksesta, mutta se on kuitenkin hyvin merkittlivli tekijii siinii. 

Rakenne, joka vaikutti Latvian hallituksen pliiitokseen on ollut olemassa viimeistiilin 

Komission Agenda 2000 -arvioinnista asti eli heinlikuulta 1997. Hallituksen linja 

muuttui kuitenkin vasta vuoden 1998 huhtikuussa. Aikaero rakenteen luomisen ja sen 

vaikutuksen vlilillii johtuu siitii, ettii rakenteilla ei ole ihmisistii riippumatonta vaikutusta. 

Ennen keviittii 1998 rakenteen puitteissa toimivat toimielimet eiviit halunneet toimia 

Latvian kansalaisuuslainsiilidiinnon suhteen tai toisin sanoen he eivat halunneet tuoda 

kansalaisuuslainsaadiintOli sisiilin prosesseihin, joita tiirnii rakenne miilirittelee. 

Rakenteellisten tekijoiden analyysissa on sen vuoksi tarkasteltava myos sitii inhimillistii 

toimintaa, joka aktivoi rakenteen kevaalHi 1998. Tiimiin toiminnan ymmlirtiimisessii 

Veniijiin huomioonottaminen on erittiiin tiirkeaa. 

17 Esimerkiksi Latvialaisten uus-natsien lehdessa. kehotetaan "tarttumaan aseisiin niitii "van der 
Stoelej." vastaan,jotka tulev.t tuhoamaan meidAn kansanj. valtion" (siteer.ttu teoksess. Open Society 
Institute, 2001, 276). 
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Kuten olen luvussa 43 esittiinyt, Latvian ja Venajan valit huononivat dramaattisesti 

kevaallii 1998. Kiistan aiheuttivat taloudelliset tekijat yhdistettyina kolmeen lyhyen ajan 

sisiilla vaJeja huonontaneeseen tapaukseen. Veniijii kytki kiistan venajiinkielisten 

kohteluun Latviassa ja talla kertaa erityisesti kansalaisuuslainsaadantoon. Latvian ja 

Veniijan viilinen kriisi toi kansainviilistii niikyvyyttii. Latvian kansalaisuuskysymyksille, 

jotka eiviit normaalisti saa paljon mediatilaa Latvian ja Veniijiin ulkopuolella. Kriisin 

kfujistyessii viihemmistovaltuutettu van der Stoel toisti aikaisemmin antamansa 

suositukset kansalaisuuslaista ja varoitti Latviaa, ettii. se voi menettaa liinsimaiden tuen, 

jos se ei tartu kansalaisuuslain ongelmiin. EU olisi vielii voinut ilmaista, ettii. se pitail van 

der Stoelin suositusten huomioimista tiiysin Latvian omana asiana.' EU:n 

puheenjohtajamaa antoi kuitenkin 17.4. selkeiin tuen viihenunistOvaltuutetun tyolle ja 

korosti, ettii. Latvian lakien tiiytyy olla ETYJ:n suositusten mukaisia EU:n toimien 

taustalla voi hyvinkin olla sen halu viilttail kiistoja Moskovan kanssa (ks. Arnswald, 

2000, ,178·179). Kannanoton ajoitus puhuu tii.man niikokulman puolesta. Mikali EU ei 

olisi tukenut viihemmistOvaltuutetun tyotii Veniija olisi todenniikoisesti huomauttanut 

EU:a (ja NATO:a) siitli, ettii. se ei noudata Latvian tapauksessa asiakiJjoissaan esittiimaa 

vaatimusta ETYJ:n suositusten noudattamisesta. Veniijiin voidaan 'niihdii. vahvistavan 

kansainviilisten jfujestojen suhteisiin perustuvaa rakennetta varmistamalla, ettii. EU:n ja 

NA TO:n asiakitjoissa esitetyt sitoumuksen vaikuttavat myos kaytiinnon toimintaan. 

Huhtikuussa 1998 kansainvaJisten jfujestojen toimielimet olivat tehneet hyvin selvaksi 

Latvian hallitukselle, ettii. sen pitail noudattaa ETYJ:n vaatimuksia tai sen tavoite pailsta 

EU:n jiiseneksi tulee karsimaan. Olisiko Latvian hallitus voinut toimia viela toisin? 

Latvian ja EU:n vaJisen suhteen perustava saanto on, ettii. EU maarittelee kriteerit, jotka 

Latvian on tiiytettiivii ennen jiisenyyttii.. Latvia oJisi edelleen voinut toimia toisin, mutta 

silloin ilmio olisi muuttunut kokonaan toiseksi. Latvia ei enaa oJisi ollut varteenotettava 

hakijamaa. Kiistan pitkittyessa EU:in kytkeytyneet toimijat oJisivat mitii suurimmalla 

todenniikoisyydellii kiistiineet Latvian identiteetin hakijamaana ja ehkii. my Os 

(Iiinsi)eurooppalaisena valtiona. Tuolloin hallituksen olisi tiiytynyt toimia pikenuninkin 

puolustaakseen identiteettia kuin edistaakseen intressejii. Intressien ja identiteetin asema 

toiminnan perusteena olisi si is kaiintynyt toisin pain. Latvian hallitus halusi edistiiii maan 

jiisenyysneuvotteluja, joten se ei voinut rikkoa jasenyysneuvotteluiden perustavaa 
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saanti:ia. Latvian hallitus olisi voinut kiist1i1i jiisenyyskriteereihin liittyvan regulatiivisen 

saannon, jonka mukaan vlihemmisti:ijen suojelu tarkoittaa ETY J:n suositusten 

hyviiksymistli. T1im1inkin saannon kiist1iminen olisi olIut hankalaa, koska myos Venaja 

vaati vlihemmisti:ivaltuutetun suositusten noudattamista. Venajalta ja kansainviilisista 

jiirjestOista kansalaisuuslakiin kohdistettu paine oli siis samansuuntaista. Latvian 

hallituksella oli siten hyvin vlihan liikkumavaraa. Latvian hallitus oli keviiiilla 1998 

tilanteessa, jossa kansalaisuuslain muuttaminen oh rationaalinen teko. 

6.6 EpiIogi: kansalaisuusasioiden kehitys 22.6.1998 jiilkeen. 

Kansalaisuuslain muokkaamisprosessi el paattynyt parlamentin aanestykseen 

ylim1i1iriiisessa kesaistunnossa 22.6.1998. Latvian perustuslain mukaan Saiman 

hyviiksymiista iaista voi vaatia kansanaanestysta, jos yksi kolmasosa (33 edustajaa) 

parlamentin jiisenista toimittaa presidentille vetoomuksen vaatien presidenttia 

Iykkaamaan lain allekitjoitusta. Sen jalkeen kansanaanestysta vaatineiden edus!J\jien on 

kerattav1i allekitjoitukset viili.intaan kymmenesosalta aanestajiikunnasta. Latviassa 

vuonna 1998 tam1i tarkoitti vlihint1i1in 130 000 allekitjoitusta. Latviassa ei oltu koskaan 

aikaisemmin turvauduttu kansanaanestykseen. Sita ei oltu kaytetty edes sotienviilisen 

itsenaisyyden aikana. 

Sen jalkeen kun lakimuutokset oli hyviiksytty Saimassa, 36 kansanedustajaa allekirjoitti 

vetoomuksen presidentille. Allekirjoittaneisiin kuului kaikki 19 isanmaan ja vapauden 

puolesta -puolueen edustajaa. Puolueen johtaja Maris Grinblats kommentoi 

kansanaanestysvaatimusta the Baltic Timesille, ettei "yksikaan liinsimaa voi vastustaa 

ajatusta kansanaanestyksesta, joka on demokraattisen valtion keskeinen piirre ... 

Yksikaan liinsimaa ei voi vastustaa sita, ettii me seuraamme perustuslakiamme, joka 

sallii tallaisen menettelyn." (TBT, 2.-8.7.1998.) Kansanaanestyksen avulla nationalistiset 

kansanedustajat pyrkivat hylk1i1irnaan lainmuutokset tavalla, jota lansimaat (EU ja 

NATO) eiviit voisi vastustaa. Kansanedustajat onnistuivat kokoamaan 226 548 

allekitjoitusta, mikii oli 95 401 enemman kuin tarvitaan. Presidentti Ulmanis oli 

pakotettu lykk1i1irnaan lainmuutosten allekitjoitusta kunnes niista oli jiirjestetty 

kansanaanestys. 



r 

" . 

, ., 

.. , 

98 

Uinsimaiden edustajat eiviit suoraan vastustaneet ajatusta kansaniiiinestyksestii, mutta he 

tekiviit kuitenkin selviiksi, minkiilaisen tuloksen he siitii haluavat. Jo ennen kuin 

allekirjoitukset oli keriitty muiden muassa laajentumiskomissaari van der Broek, 

presidentti Ahtisaari ja eras korkea-arvoinen espanjalainen virkamies antoivat tukensa 

lainmuuteksille ja sanoivat, ettii lainmuutosten hylkiiiiminen vahingoittaisi huomattavasti 

Latvian pyrkimyksiii EU:n jiiseneksi (ks. TBT, 23.-29.7. & 6.-12.1998). NATO oli 

ainakin julkisesti pysynyt vaiti lain laatimisprosessin aikana, mutta ennen 

kansaniiiinestystii N A TO :on kytkeytyneet toimijat i1maisivat tukensa 

viihemmistovaltuutetun suosituksille. ETYJ:n pysyviissii neuvostossa 3.9. puhunut 

Yhdysvaltojen ETYJ -delegaation varajohtaja Josiah Rosenblatt totesi, ettii he katsovat 

niiiden lakimuutosten olevan avain Latvian nopealle integraatiolle eurooppalaisiin ja 

euroatlanttisiin jiirjest6ihin (Latvia, 1998i). EU:n ja NATO:n edustajat kytkivat omat 

kommenttinsa hyvin suoraan viihemmist6valtuutetun tyohon. He siis kiiyttiviit ennen 

kansanaanestystii samaa rakennetta kuin aikaisemmin keviiiillii . 

Kansanaiinestys pidettiin lopulta parlamenttivaalien yhteydessa 3.10. 

Kansanaanestyksessii 53,01 % iiiinesti lakimuutosten puolesta ja 45 % niiden 

kumoamiseksi (Latvia, 1998j). Pian kansanaanestyksen jaJkeen komissio julkaisi 

ensimmaisen Latviaa koskevan edistysraportin. Siinii komissio pitiiii kansanaanestyksen 

tulosta positiivisena ja toteaa, ettii Latvia tiiyttiiii Koopenbaminan poliittiset kriteerit. 

Vuotta aiemmin jiitetty varaus naturalisaation hltaudesta oli nyt poistettu. (EU, 1998d) 

Lakimuutosten ja EU:n jiisenyyden vaJisen selkeiin yhteyden vuoksi Uldis Ozolins 

totesi, ettii kansanaanestyksessa aanestettiin pikemminkin Euroopan integraatiosta kuin 

kansalaisuuslaista (Ozolins, 1999,37-42). 

Presidentti allekirjoitti lakimuutokset pian kansanaanestyksen jalkeen. Tiimiin jiilkeen 

lakiin on tehty muutoksia, jotka siiiitelevat tarkemmin naturalisaatioprosessia, mutta ne 

eivat ole muuttaneet lakia merkittiiviisti. Naturalisaatioprosessin a1kamisen jiilkeen 57 

266 ei-kansalaista on naturalisoitu (31.1 0.2002 mennessii). Luku on erittiiin pieni, kun 

sitii verrataan ei-kansalaisten miiiiriiiin. Heitii on edelleen noin 550 000. Lakimuutokset 

eivat siis ole poistaneet kaikkia naturalisaatioon liittyvia ongelmia. Kansalaisuuslain 

muutoksen positiiviset vaikutukset selviavat, kun vertaillaan eri vuosina naturalisoitujen 
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miiiiriii. Vuonna 1999, kun ikkunajarjestelma oli poistettu, naturaIisoitiin kolme kertaa 

enemman ei-kansalaisia kuin vuonna 1998, jolloin ikkunajarjestelma oli vieHi voimassa 

(\2 427 natUralisaatiota vuonna 1999 verrattuna 4 439 naturalisaatioon vuonna 1998). 

Useat ihrniset siis kiiyttivat hyv3kseen avautunutta mahdollisuutta. Naturalis.aation 

vauhti on sittemmin hidastunut, mutta se on edelleen kaksinkertainen verrattuna vuotta 

1999 edeltaneeseen aikaan. (Latvian naturaIisaatiotoimiston tilastot, ks. Latvia, 2002.) 

Muutokset ovat siis toimineet joissain maarin. Nyt laki ei estii ei-kansalaisia hakemasta 

kansalaisuutta. 
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7 PAATELMAT 

Tutkimukseni pliiitelmiit jakautuvat kahteen osaan. Ensinniikin tutkimusta tehtiiessa 

heriinneisiin ajatuksiin tutkimuksen tekotavasta eIi menetelmallisesta puolesta. 

Tutkimuksen tulokset puolestaan antavat mahdollisuuden tehdii tutkimuksen kohdetta 

kokevia pliiitelmia. Esittelen tassii aluksi menetelmallisia reflektioitani ja sen jalkeen 

avaan tyoni herattiimia niikokulnria eurooppalaiseen viihemmistojensuojelujiiIjestelmliiin. 

Kaytin tyossiini Gavan Duffyn, Brian K. Frederkingin ja Seth Tuckerin kehittelemliii 

dialogista menetelmliii. Kuvasin sen avulla Latvian ja kansainvalisten jiiIjestojen valiset 

neuvottelut Latvian kansalaisuuslainsliiidlinnon muuttamisesta vuosina 1996-98. Voin 

yhtya Duffyn ja kumppaneiden aikaisemmin lainaamaani kuvaukseen, jonka mukaan: 

dialoginen menetelma on parasta ymmartliii tekniikaksi, jonka avulla voi 
lukea systemaattisesti neuvotteludialogeja. Menetelma tuottaa malleja, 
jotka pakottavat tutkijan esittiimliiin yksityiskohtaisesti tulkinnalIiset 
pliiitelmansa, joille heidiin luentansa perustuu. Niinpa natna pliiitelmat 
tulevat alttiiksi kritiikille samoin kuin malli (tai luenta) tulee alttiiksi 
uudistamiselle toisenlaisten tulkinnallisten oletusten pohjalta. (Duffy et 
al., 1998,291.) 

Dialogisen menetelman avulla voi tiivistliii laajoja ja pitkalla aikavaIiIla kaytyja 

neuvotteluja tiiviiksi dialogiksi. Samalla se pakottaa tutkijan esittiimliiin yksiloidysti 

niikemykset tapahtunrien kulusta. Jokainen tulkinta perustuu jonkinlaiseen kuvaan 

tapahtunrien kulusta . Tehtiiessa tyotii dialogisen menetelman avulla natna tulkinnan 

perusteet on kirjoitettava niikyviin. Tulkinnallisten heikkouksien kiitkeminen rivien 

valiin on tiirnan vuoksi hankalaa. Menetelman avulla ei siis pystytii luomaan kiistatonta 

luentaa tutkimuksen kohteesta, mutta sen avulla tutkijan luenta ja tulkinnat tulevat 

niikyviksi ja siten alttiiksi kritiikille. 

Menetelman suurimmat ongelmat, jotka kohtasin tassii tutkimuksessa, Iiittyvat siihen. 

ettii se on nimenomaan dialoginen menetelma. Sen avulla voidaan analysoida 

systemaattisesti vain kahden osapuolen valisia neuvotteluja. Empiirisen tutkimuksen 

kohteena olevissa keskusteluissa voi olla hankalaa loytliii kahta osapuolta, jotka ovat 

selkeiisti mliiiriteltiivissa dialogin ainoiksi osapuoliksi. Omassa tyossani Latvian 
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hallituksen valitseminen toiseksi osapuoleksi oli suhteellisen helppo valinta, mutta 

kansainvalisten jaIjestojen muokkaaminen yhdeksi toimijaksi oli jo hieman 

hankalampaa. Uskoakseni sain muokattua jarjestOt toimijaksi niin, ettei rutkittava 

todellinen prosessi kadonnut tiirnan teon vuoksi. Kansainvaliset jaIjestot toimivat 

tilanteessa niin tiiviisti yhdessa, etta niiden esittamat siirrot voitiin koota yhteen. 

Missaan vaiheessa yksi kansainvaIisten jaIjestojen edustaja ei kiistanyt toisen esittamia 

argumentteja. Silti dialogin ulkopuolelle jiii ilirkeiili toimijoita. Tassa tapauksessa 

ulkopuolelle jiiivat Venaja ja hallituksen ulkopuoliset kannat Latvian sisalili. 

Pyrkimyksenani oIi saada huomioitua myos muut toimijat kamppailun selityksen 

luomisessa. Muiden toimijoiden tekojen analyysi ei kuitenkaan perustunut samaan 

systemaattiseen luentaan, kuin kansainvalisten jaIjestojen ja Latvian hallituksen toimien 

analyysi . 

Uskon, etta kohtaamani ongelmat ovat yleisia dialogisen menetelman avulla tehilivissa 

rutkimuksissa. Menetelman ennakko-oletuksena nayttiia olevan, etta dialogin osapuolet 

ovat yhteniiisia toimijoita, valtioita, jotka perustavat nakemyksensa dialogissa 

vaIitettyihin viesteihin. TodeIlisessa maailmassa tiirnan kaltaisia dialogisia kamppailuja 

ei tapahdu ainakaan enaa.38 Maailmanpolitiikassa on hyvin paljon erilaisia toimijoita, 

jotka ovat kytkoksissa toisiinsa eriniiisilla tavoilla. Todellisten tapahtumakulkujen 

kuvaamisessa on mahdotonta vaientaa kaikki muut aanet, jotta valirut kaksi voisivat 

kayda dialoginsa rauhassa Maailmanpolitiikkaa kaydiiiin avoimessa systeemissa, jossa 

yhden dialogin sulkeminen kaikilta ulkopuolisilta vaikutuksilta on mahdotonta. 

Narna ongelmat eivat kuitenkaan muuta kasitystani dialogisesta menetelmasili hyvana 

tyokaluna poliittisen vuorovaikutuksen analyysissa. Nykyisessakin muodossa sen avulla 

voidaan luoda systemaattinen rulkinta tapauksen kahden ilirkeimman toimijan tai 

toirilijaryhrnan valisesili vuorovaikutuksesta. Tama luenta on sitten sijoitettava 

kontekstiin, jossa on myos muita toimijoita. Omassa tyossani Latvian ja kansainvalisten 

jaIjestojen valilla kayty kamppailun kuvaus muodostaa tutkimukseni rungon, jonka 

" Mielestiini myos Duffyn ja kumppaneidell iruvaaman USA:n ja Neuvostoliiton valisen 
ohjusneuvottelun diaiogisuus voidaan kyseenaiaistaa. Miten muuta vaitiot ja USA:n ja NL:n suhteet 
niihin vailcuttivat neuvotteluihin? Entii ohjustenvastainen liikehdintii Euroopassa ja maiden suhde 
siihen? Olisiko esimerkiksi niiiden tekijoiden huomioiminen muokannut piiiitelmiii? 
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ympiirille haetaan lisaa materiaalia tarkastelemalla tiitii dialogia kontekstissa, jossa myos 

Veniijaja muut toimijat vaikuttavat dialogin kulkuun. Naitii ulkopuolisia vaikutuksia ei. 

kuitenkaan voi menetelmiin nykyisessa muodossa liihestya yhtii systemaattisesti kuin 

kahden tiirkeimmiin toimijan viilistii vuOIovaikutusta. Menetelmaa olisi kehitettiiva niin, 

ettii se soveltuu paremmin avoimien systeemien tutkimiseen39• 

Tiimii tyo on tutkimus onnistuneesta viihemmistojensuojeluun tiihtiiiiviistii politiikasta. 

Tutkimuksessani esittelin yhden tapauksen, jossa kansainviiliset jiiIjestot oval 

onnistuneet vaikuttamaan kansallistavan nationalismin, kotimaanationalismin ja 

vahemmistonalionalismin muodostamaan dynamiikkaan hillitsemallii Latvian 

kansallistavia toimia. Kansallistavaa politiikkaa ehkaisemalla heikennetiiiin samalla 

viihemmistO- ja kotimaanationalismin perustaa. ViihemmistO- ja kotimaanationalismi 

perustuVal niikemykseen valtiosta kansallistavana valtiona, joten kansallistavien toimien 

ehkiiiseminen rauhoittaa kolmen nationalismin dynaamista suhdetta ja nain edistiiii 

rauhanomaista muutosta. 

Dialoginen analyysi Latvian hallituksen ja kansainviilisten jiiIjestojen viilisestii 

kamppailusta tukee niikemystii, jonka mukaan Latvian hallituksen paatOs muuttaa 

linjaansa voidaan kuva1a parhaiten tavoitteellisuuden logiikan ja rationaalisen valinnan 

teorian avulla. Linjanmuutoksella ajettuun intressiin EU:n jasenyysneuvotteluissa 

etenemisestii liittyy hyvin vahvasti Latvian identiteettiprojektiin liittyviii elementtejii 

etenkin, kun tiissii tapauksessa neuvotteluja kaytiin Koopenhaminassa laadittujen 

poliittisten kriteerien tiiyttiimisestii. Kiistan pitkittyessii soveliaisuuden logiikan 

mukainen identiteetin puolustus olisi todenniikoisesti muuttunut tiirkeiimmiiksi osaksi 

Latvian hallituksenja EU:n viilisiii neuvotteluja. Viiittelyn logiikan mukaista toimintaa 

tilanteessa ei juurikaan 011 ut havaittavissa. Rissen esittiimiissii toiminnan logiikkojen 

yhdistelmiissa hallituksen paatos muuttaa linjaansa sijoittuu tavoitteellisuuden ja 

soveliaisuuden logiikkojen viilille hieman tavoitteellisuuden logiikan puolelle. 

" Mika Aaltolan (1999) esittimAt ajatukset resooanssista voisivat olla hyodyllisia tiissa tyossa. 
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Analyysi tuki osittain Judith Kelleyn tutkimuksen tulosta, jonka mukaan diplomaattinen 

painostus ei toimi yksiniiiin, mutta konkreettisten kannustimien avulla sen 

onnistumismahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat (KeILey, 2000). Kelley ei 

kuitenkaan onnistu kasittelemaan eri jiiIjestojen vaIisen yhteistyon tiirkeyttli 

painostuksen onnistumisen kannalta. Kansainvaliset jiiIjestOt ovat yhteistyollaan 

onnistuneet luomaan verkoston, jossa eri j iiIjestot tiiyttlivat eri tehtiivia. ETY J ja EN 

luovat standardeja ja tarkkailevat eri maiden toimintaa. EU ja NATO puolestaan 

muodostavat jasenyysvaatimuksillaan kannustimen ETYJ:n ja EN:n suositusten 

noudattarniselle. IIman tiitii kannustinta ETY J:n ja EN:n suositukset olisivat vain 

neuvoja joita ei tarvitse noudattaa, ja kansallistavaan nationalismiin nojaavat 

hallituspuolueet voisivat hyvinkin jiittaa nama neuvot huomioimatta. ETY J ja EN ovat 

siis tarkkailleetja EU seka NATO ovat tarvittaessa voineet rangaista. 

Latvian tapauksen avulla hahmottelemastani jarjestelmastii, joka on ollut toimiva 

Latvian tapauksessa, on kuitenkin loydettiivissa muutamia heikkouksia. Ensinnakin tama 

kansainvaIisten jiiIjestojen luoma verkosto on ollut rakenteensa vuoksi tehokas vain 

niissa ltii-Euroopan maissa, jotka haluavat EU:n ja NATO:n jaseniksi. Se ei toimi 

maissa, jotka eivat pyri jiiIjestojen jaseniksi (esimerkiksi Venaja), eika toisaalta 

jiiIjestojen nykyisissa jasenmaissa. Tama on yksi jiiIjestelmiin suurimmista 

heikkouksista. JiiIjesteLmiin toinen keskeinen ongelma on siina, ettii sen toiminnan 

kannalta tiirkeiit kannustimet tulevat poistumaan liihivuosina. NATO ja EU ovat 

molemmat tehneet periaatepiiiitOkset uusien jasenten ottarnisesta jiiIjestoon tiimiin ja ensi 

vuoden aikana. Jasenyyskriteerien muodostama kannustin katoaa, kun maat ovat 

jiiIjestOjen jasenia. Maiden jasenyys EU:ssa ja NATO:ssa voi heikentaa jarjestelmiin 

toimivuutta myos siksi , etta verkoston toiminnan kannalta tarkean 

. viihemmistovaltuutetun mandaatti sallii hanen toiminnan vain tilanteissa, jotka voivat 

kehittya konflikteiksi ETYJ:n alueella. EU:n ja NATO:n jasenina valtioiden edustajat 

voivat katsoa olevansa niin vakaita demokratioita, ettei heidiin viihernmistotilanne voi 

muuttua viikivaltaiseksi konfliktiksi. Tama voi johtaa jopa absurdiin tilanteeseen, jossa 

kansainvaliset sopimukset itse asiassa kannustavat viihemmistoa tai sen etnistii kotimaata 

uhkaamaan kansallistavaa valtiota viikivallalla, jotta viihemmistOvaltuutettu voisi toimia 

tilanteessa. 

; 
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Tavoitteellisuuden logiikan mukaisen mallin valinta, tassa tapauksessa tilannetta 

parhaiten kuvaavaksi malliksi ei kuitenkaan sulje po is soveliaisuuden tai viiittelyn 

logiikan laajempaa toimivuutta toisissa tilanteissa. Niiiden kahden 

ihmisoikeuskysymyksiin paremmtn soveltuvan logiikan toimivuutta 

viihemmistojensuojelun alalia haittaa kuitenkin se, ettii eurooppalaisen yhteison 

ydinmaista osa ei toimi suojellakseen omia viihemmistiijiiiin. Soveliaisuuden logiikan 

toimivuutta se heikentiiii siten, ettii Saksaaja Ranskaa seuraten muut maat voivat katsoa, 

ettei viihemmistiijen suojelu kuulu osaksi eurooppalaista identiteettiii eli tiimii identiteetti 

ei vaadi viihernmistiijensuojelua soveliaana toimintana. Viiittelyn logiikan toimintaa 

tiima tilanne haittaa siksi, ettii argumentti "emme ole fusa suhteessa muista poikkeavia" 

on vahva argumentti viiittelyssa. Kansainviilinen oikeus kieltiiii tiimiin kaltaisen 

argumentoinnin ihmisoikeuksien saralla, mutta poliittisessa viiittelyssa se voi hyvinkiJl 

toimia. Baltian maissa veniijankielisten kohtelua on usein verrattu turkkilaisten 

kohteluun Saksassa. 

Viihernmistojen suojelun tulevaisuuden kannalta olisi erittiiin tarkeaa, ettii EU kirjaisi 

edes valjan tunnustuksen viihemmistOjen oikeuksista tulevaan perustuslakiinsa. Prodin 

esittiimiissa "projekti Penelope" hahmotelmassa niiin ei kuitenkaan tehty. Ainoa 

merkintii viihemmistojen oikeuksista on kylmiin sodan aikainen kielto syrjia ihmistii 

oikeudessa sen vuoksi, ettii hiin kuuluu kansalliseen viihemmistoon. Viihernmistojen 

oikeudesta oman kielen, kulttuurin, koulutuksen ja identiteetin ylliipitiimiseen ja 

kehittiimiseen ei mainittu mitiiiin. Esityksessii turvattiin vain jiisenmaiden kansallisten 

kulttuurien suojelu. Perustuslakiin kirjattu maininta viihemmistojen suojelusta voisi 

antaa tarvittavaa taustatukea ETYJ:n ja EN:n puitteissa tehtiivalle kansainviilisen 

oikeuden prosessien ulkopuoliselle viihernmistojensuojelulle. 



LiiteI: dialogin pragmaattinen anaIyysi 

1 LA TVIA: Me emme muuta lakia. 
Puheakti: Infonnatiivi (konstantiivi) 
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Eksplisiittinen esitys: Latvia tiiten i1moittaa kansainvalisille jiiljestiiille, ettii se ei tule 
mliuttamaan kansalaisuuslakiaan. 
Refleksiiviset intentiot: 
I a Latvian hallitus uskoo, ettii se ei tule muuttamaan kansalaisuuslakia. 
I b Latvian hallitus haluaa, ettiijiiljestot uskovat, ettii se ei tule muuttamaan 
kansaIaisuuslakiaan. 
Implikaatiot: 
le Latvian haIlitus ei halua muuttaa lakia. 
Id lkkunajiiljestelmaa ei poisteta. 
Ennakko-oletukset: 
I e Lain muuttaminen vaatii haIlituksen toimia. 
If IkkunajiiIjestelmiin poistaminen vaatii lain muuttamista 
I g Latvian haIlituksen tulee edistaa Latvian kansan asemaa, jotta se voisi korjata 
Neuvostoaikana tehdyt viiiiryydet 
I h Lain muuttaminen olisi myonnytys venaHiisille. 
I i Latvialla ei ole varaa uusiin myonnytyksiin. 

2 JARJESTOT: Latvian pitiiisi poistaa ikkunajiiljestelma. 
Puheakti: Neuvo (direktiivi) 
Eksplisiittinen esitys: ETYJ tiiten neuvoo Latviaa poistamaan ikkunajiirjestelmiin. 
Refleksiiviset intentiot: 
2a ETYJ uskoo, ettii (2). 
2b ETY J haluaa, ettii Latvia ottaa uskomuksen (2a) perusteeksi toimia. 
Implikaatiot: 
2c Latvian hallituksen tulisi muuttaa kansaIaisuuslakia. 
2d Latvian haIlituksen tulee muuttaa lakia, jos se ei toimi. 
Ennakko-oletukset: 
2e Ikkunajiiljestelma hidastaa naturaIisaatiota 
2fNopeampi naturalisaatio on olennainen osa sosiaalista integraatiota. 
2g SosiaaIinen integraatio on Latvian etujen mukaista. 

3 LATVIA: Me voimme lisiitii naturalisaatiota muilla keinoin. 
Puheakti: Toteamus (Konstantiivi) 
Eksplisiittinen esitys: Latvia tiiten toteaa, ettii se voi Iisatii naturaIisaatiota muilla 
keinoin. 
Refleksiiviset i.ntentiot: 
3a Latvian hallitus uskoo, ettii se voi Iisatii naturaIisaatiota muilla keinoin. 
3b Latvian haIlitus haluaa, ettii kansainviilisetjiiljestot uskovat, ettii (3) 
Implikaatiot: 
3c Naturalisaatiota edistetiiiin 
3d Latvian ei tarvitse muuttaa laIcia, jotta se voisi edistaa naturaIisaatiota muilla 
keinoilla 
3e Latvian ei pidii. muuttaa lakiaan. 
3f Latvian ei pidii poistaa ikkunajii.rjestelmaa 
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Ennakko-oletukset: 
3g Naturalisaatiota tulee edistiia 
3h Latvia voi edistiia naturalisaatiota lisiiiimallii kielen opetus~ alentamalla 
naturalisaation kustannuksia, tiedottamalla asiasta, jne. 
3i Toimet (3h) lisiiiiviit naturalisaatiota. 
3j Lain muuttamiseen liittyy poliittisia vaikeuksia. 

4 JARJESTOT: Latvian taytyy poistaa ikkunajiiIjestelmii. 
Pubeakti: Neuvo (Konstantiivi) 
Eksplisiittinen esitys: ETYJ taten neuvoo Latviaa poistamaan ikkunajiiIjestelmiin. 
Refleksiiviset intentiot: 
4a ETYJ uskoo, ettii Latvian taytyy poistaa ikkunajiiIjestelmii. 
4b ETYJ haluaa, ettii Latvia ottaa uskomuksen (4a) perusteeksi toimia. 
Implikaatiot: 
4c Latvian hallitus voi muuttaa lakia. 
4d Latvian hallituksen taytyy muuttaa lakia, jos se ei toimi. 
Ennakko-oIetukset: 
4e IkkunajiiIjestelmii hidastaa naturalisaatiota 
4fPoliittiset ongelmat eiviit ole peruste olla muuttamatta lakia . 

5 LATVlA: IkkunajiiIjestelmiin poistaminen ei poista naturalisaation ongelmia. 
Pubeakti: Kiisto (konstantiivi) 
Eksplisiittinen esitys: Latvia taten kiistiia ETYJ:n viiitteen, etta ikkunajiiIjestelmiin 
poistaminen ratkaisee naturalisaatioon liittyviit ongelmat. 
ReOeksiiviset intentiot: 
Sa Latvia uskoo. ettii on syytii olla uskomatta, ettii ikkunajiiIjestelmiin poistaminen 
ratkaisisi naturalisaatioon liittyviit ongelmat. 
5b Latvia haluaa. ettii kansainvaliset jiiIjestot uskovat. ettii (Sa). 
Implikaatiot: 
Se Lakia ei tule muuttaa, jos se ei hidasta naturalisaatiota. 
5d Lakia ei tulla muuttamaan. 
Ennakko-oletukset: 
Se Vain 5% naturalisaatioon oikeutetuista on tiihiin mennessii naturalisoitu. 
Sf Ratkaisu ongelrnaan loytyy muualta. 

6 JARJESTOT: Latvian tiiytyy lisiitii naturalisaatiota, jotta se tayttiiisi Koopenhaminan 
kriteerit. 
Pubeakti: Toteamus (Konstantiivi) 
Eksplisiittineo esitys: EU taten toteaa, ettii Latvian on lisiittiivii naturalisaatiota, jotta se 
tiiyttiiisi Koopenhaminan kriteerit. 
Refleksiiviset intentiot: 
6a EU uskoo ettii (6). 
6b EU haluaa, ettii Latvian hallitus uskoo, ettii (6). 
Implikaatiot: 
6c Latvian tulee muuttaa lakia,jos se haluaa EU:njiiseneksi. 
Enoakko-oletukset: 
6d IkkunajiiIjestelma hidastaa naturalisaatiota. 
6e Koopenhaminan kriteerien tayttiiminen on ehto jiisenyydelle EU:ssa 
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6f Latvia haluaa EU:n jaseneksi. 

7 LA TVlA: Me voimme lisata naturalisaatiota muuttamatta lakia. 
Pubeakti: ToteanlUs (Konstantiivi) 
Eksplisiittinen esitys: Latvian hallitus talen toteaa, etta se voi lisata naturalisaatiota 
muilla keinoin. 
Refleksiiviset intentiot: 
7a Latvian hallitus uskoo, etta (7). 
7b Latvian hallitus haluaa, etta EU uskoo, etta (7). 
Implikalitiot: 
7e Latvian ei tarvitse poistaa ikkunajarjestelmaa, jos se voi lisata naturalisaatiota muilla 
keinoin. 
7d Lakia ei pida muuttaa. 
7e Latvia ei tule poistamaan ikkunajarjestelmaa. 
Ennakko-oletukset: 
7f Latvia voi lisiita naturalisaatiota muuttamatta lakia 
7g Naturalisaatiota taytyy lisatii,jotta Latvia voisi paasta EU:njaseneksi. 
7h Latvia haluaa EU:n jaseneksi. 

8 JARJESTOT: EU ei tule katsomaan tilannetta positiivisessa valossa, jos laki ei ole 
taysin ETYJ:n suositusten mukainen. 
Pubeakti: Uhkaus (Kommissii vi) 
Eksplisiittinen esitys: EU taten uhkaa, etta se ei tule katsomaan tilannetta positiivisessa 
valossa, jos laki ei ole taysin ETY J:n suositusten mukainen. 
Refleksiiviset intentiot: 
8a EU uskoo, etta se on velvoitettu olemaan katsomatta tilannetta positiivisessa valossa, 
jos Latvian kansalaisuuslaki ei tayta ETY J:n suosituksia. 
8b EU aikoo olla katsomatta tilannetta positiivisessa valossa,jos Lalvia ei tayta ETYJ:n 
vaatimuksia 
8e EU haluaa, etta Latvia uskoo, elta (8a) ja (8b). 
Implikaatiot: 
8d Latvia voi tayttaa ETY J:n suositukset. 
8e Latvian tulee tayttaa ETY J:n suositukset. 
8f EU voi katsoa Latvian tilannettajoko negatiivisessa tai positiivisessa valossa. 
8g Latvian taytyy tayttaa ETYJ:n suositukset,jos se haluaa EU:njaseneksi. 
Ennakko-oletukset: 
8h Latvian hallitus tietiiii, mita ETYJ:n suositukset oval. 
8i Latvia haluaa, etta EU katsoo sen tilannetta positiivisessa valossa. 
8j EU:n positiivinen nakemys Latvian kansalaisuuslaista on viilttamarontii,jotta EU 
voisi katsoa positiivisesti Latvian yleista edistysta kohti EU:n jasenyytta. 
8k EU:n positiivinen nakemys on ennakkoehtona Latvian EU jasenyydelle. 

9 LA TVIA: Me poistamme ikkunajarjestelman. 
Pubeakti: Lupaus (Kommissiivi) 
Eksplisiittinen esitys: Latvian hallitus taten lupaa poistaa ikkunajarjeslelman. 
Refleksiiviset intentiot: 
9a Latvia hallitus uskoo olevansa velvoitettu poistamaan ikkunajarjestelman. 
9b Latvian hallitus aikoo poistaa ikkunajarjestelman. 
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9c Latvia haluaa kansainvalistenjaIjestiijen uskovan, ettii (9a) ja (9b). 
Implikaatiot: 
9d Lakia voidaan muuttaa. 
ge Kansainviiliset jaIjestiit haluavat, ettii lakia muutetaan. 
9f Latvia haluaa positiivisen edistymisarvion EU:lta. 
Ennakko-oletukset: 
9g Latvia ei voi saada positiivista edistymisarviota EU:Ita,jos se ei poista 
ikkunajaIjestelmaa. 

10 JARJESTOT: Me pidiimme paatiistii poistaa ikkunajaIjestelma tervetulleena. 
Puheakti: Kiitos (IJmoitus) 
Eksplisiittinen esitys: Kansainvaliset jaIjestiit tiiten kiittiivat Latvian hallitusta sen 
paatiiksestii poistaa ikkunajaIjestelma, 
ReDeksiiviset intentiot: 
lOa JaIjestiit ovat kiitolIisia Latvian hallituksen paatiiksestii poistaa ikkunajaIjestelma 
lOb JaIjestiit haluavat, ettii Latvian hallitus uskoo, ettii (lOa), 
Implikaatiot: 
IOc JaIjestiit haluavat, ettii ikkunajaIjestelma poistetaan. 
IOd JaIjestiit katsovat Latvian hallituksen paatiistii positiivisessa valossa. 
Ennakko-oletukset: 
IOe Latvia tulee poistamaan ikkunajaIjestelman. 
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Liite 11: diaiogisen vaitteiyanaiyysin kaannokset 

1. Latvia: Me emme poista ikkunajarjestelmaa. (1 d) 

2. Kaosoioviiliset jiirjestot: Te poistatte ikkunajarjesteiman, jos se hidastaa 

naturalisaatiota, ja nayttiiisi siltii, ettii se hidastaa naturalisaatiota. (2d, 2e) 

3. Latvia: Me emme poista ikkunajarjestelmaa, jos voimme !ism naturaJisaatiota 

muilla keinoilla, ja viiitiimme, ettii voimme Iisiitii naturalisaatiota muilla keinoilla. (3d, 

3i) 

4. Kaosaioviiliset jiirjestot: Te poistatte ikkunajarjestelman, jos se hidastaa 

natura!isaatiota, ja viiitiimme, ettii se hidastaa naturalisaatiota. (4d, 4e) 

s. Latvia lkkunajarjestelmaa ei poisteta, jos syy hitaaseen naturalisaatioon on muualla, 

ja vaitiimme, ettii syy hitaaseen naturalisaatioon on muualla. (5a, 5f) 

6.Kaosaioviiliset jiirjestot: Niiyttiiisi siltii, ettii teidan tiiytyy poistaa ikkunajarjestelma, 

jos haluatte paastii EU:n jaseniksi ja viiitiimme, etta haluatte paastii EU:n jaseniksi. (8g) 

7. Latvia: Meidan ei tarvitse poistaa ikkunajarjestelmaa paastiiksemme EU:n jaseniksi, 

jos voimme Iisiitii naturalisaatiota muilla keinoin, ja viiitiimme, ettii voimme lisiitii 

naturalisaatiota muilla keinoin. (7c, 7f) 

8. Kaosaioviiliset jiirjestot: Teidan tiiytyy tiiyttiiii ETY J:n suositukset, jos haluatte 

EU:n jaseniksi, ja vaitiimme, ettii haiuatte EU:n jaseniksi. (8g) 

9. Latvia: Poistamme ikkunajarjestelman. (9a) 

10. Kaosaioviiliset jiirjestiit: Poistatte ikkunajarjestelman. (lOa) 
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Liite Ill : Kuviot 

- r -

3. 

1 ~Jektiivis et olosuhteet 11 Institutionaalinen asetelma 1 
Ulko-

! 1 poliittinen 
toiminta et 
~ 2· 1 Havainnot 1 1 Valinnlt ~ 

r Arvot ~~ 

1 = Intentionaalinen ulottuvuus 
2 =Dispositionaaiinen ul ottuvuus 
3 =Rakenteellinen ulottuvuus 

..-/ 
I Preferenssit ~ 

Kausaalinen suhde 
Teledoginen 
suhde 

Kuvio 2.1 Carlsnaesin ulkopoliittisen toimiIUlan selittamisen malli (Carlsnaes 1992, 
254) 

Vaittelyn logiikka 

Tavoitteellisuuden logiikka Soveliaisuuden logiikka 

Kuvio 3.1 Kolme toiminnan logiikkaa (Risse 2000, 4) 



IU 

D 

Kuvio 5.1 Dynaaminen malli ulkopoliittisesta toiminnasta (Carlsnaes 1992,264, vrt. 
kuvio 2.1) 

laMa (L) EU (L, EU) 

Muuta lakia ::~ ______ --------------:----- (b, a) 

Ala muuta lakia 

(a, c) 

A1ahYVaksY~ (c, b) 

Kuvio 6.1 Strateginen paatiiksentekomalli Latvian ja EU:n neuvotteluista 
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Kuvio 6.2 Kansainvalisten jarjestojen suhteet ja Latvian 
vahemmistopoliti ikka 
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