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1 Johdanto 
 

Afrikka on noussut Euroopan unionin (tästä eteenpäin EU tai unioni) poliittisella asialis-

talla keskeiseen asemaan. Suhteita ollaan uudistamassa avun antajan ja vastaanottajan 

suhteesta kohti tasavertaista kumppanuutta. Ilmastonmuutos on yksi EU:n ja Afrikan yh-

teisistä haasteista ja keskeinen osa maanosien välistä suhdetta. EU nähdään usein kan-

sainvälisen ilmastopolitiikan johtajana ja normatiivisen vallan käyttäjänä. Kuitenkin Af-

rikkaan kohdistuvassa politiikassa unionin oman edun tavoittelu nousee esiin tavalla, joka 

vie tilaa normatiivisuudelta. Analysoimalla EU:n toimielinten ja yhteisen Afrikka-EU -

strategian asiakirjoja tässä tutkielmassa selvitetään, millaista EU:n Afrikkaan kohdistuva 

ilmastopolitiikka on Pariisin ilmastosopimuksen jälkeisenä aikana. 

 

EU:n Afrikkaan suuntautuvan ilmastopolitiikan tutkimuksesta tekee kiinnostavan Euroo-

pan ja Afrikan välinen historia. Eurooppalaisten harjoittama kolonialismi ja sen pohjalle 

muodostuneet nykyisen yhteistyön rakenteet vaikuttavat maanosien väliseen suhteeseen 

vielä tänä päivänäkin. Entiset siirtovallat ja nykyiset EU-jäsenmaat ovat pyrkineet pitä-

mään yllä kytköksiään esimerkiksi taloudellisiin etuihin, joista ne hyötyivät kolonialis-

min aikana. (Bountagkidis ym. 2015). Ilmastopolitiikan kontekstissa nämä edut liittyvät 

muun muassa energiansaannin turvaamiseen ja Euroopan turvallisuuteen. 

 

Euroopan unionia on luonnehdittu normatiiviseksi toimijaksi kansainvälisissä suhteissa 

(Manners 2002; Scheipers & Sicurelli 2007) ja kansainvälisessä ilmastopolitiikassa 

(Lightfoot & Burchell 2005; Falkner 2007; Van Schaik & Schunz 2012). Ian Manners 

esitteli vuonna 2002 EU:n normatiivisen vallan (Normative Power Europe, NPE) teorian. 

Normatiivisella vallalla tarkoitetaan kykyä muokata sitä, mikä nähdään normaalina kan-

sainvälisessä politiikassa. Normatiivinen vallankäyttäjä pyrkii levittämään omia arvojaan 

rajojensa ulkopuolelle. (Manners 2002). Normatiivisen vallan teoriaa on kuitenkin myös 

kritisoitu esimerkiksi sen takia, että se suosii länsimaisia ja liberaaleja normeja (Björkdahl 

2012) ja kuvaa EU:n toiminnan perustuvan vain normeihin (Pollack 2016). Kuitenkin 

Afrikka-politiikan kontekstissa EU:n toimintaa ohjaa arvojen levittämisen lisäksi oman 

edun tavoittelu (Langan 2012; Staeger 2016). Normatiivista valtaa voi pitää eräänlaisena 

ideaalina EU:n globaalille roolille, mutta sitä ei saa sekoittaa siihen, miten EU tosiasial-

lisesti toimii kansainvälisissä suhteissa (Pollack 2016). 
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EU:n normatiivista valtaa ilmastopolitiikassa on tutkittu Afrikka-suhteen kontekstissa 

suhteellisen vähän. Nämä tutkimukset ovat käsitelleet EU:n ja Afrikan suhdetta Kioton 

pöytäkirjan neuvotteluiden aikana ja keskittyneet lähinnä EU:n toimintaa ohjaaviin arvoi-

hin (Scheipers & Sicurelli 2008; Sicurelli 2010). Tässä tutkielmassa tarkastellaan EU:n 

Afrikkaan kohdistuvan ilmastopolitiikan normatiivisuutta Pariisin sopimuksen jälkeisenä 

aikana analysoimalla EU:n ilmastopolitiikan tavoitteita ja keinoja. 

 

Manners (2002) määrittelee normatiivisen vallan ideoiden ja käsitysten muodostumiseen 

liittyväksi (ideational). Normeilla tarkoitetaan sitä, mikä nähdään normaalina. Normatii-

vinen vallankäyttäjä pyrkii vaikuttamaan tähän ja käyttää ennemmin taloudellisia, diplo-

maattisia ja sosiaalisia kuin militaristisia keinoja (Tocci 2007). Normien nähdään muo-

dostuvan jaettujen arvojen pohjalta, ja intressit nähdään usein vastakkaisina normeille. 

Intressien mukaan toimiminen tarkoittaisi EU:n tapauksessa sen jäsenmaiden jaettujen 

intressien puolustamiseen tähtäävää toimintaa. (Van Schaik & Schunz 2012). 

 

Normatiivisen ulkopolitiikan määritelmän tulisi perustua niin yleismaailmallisiin ja legi-

tiimeihin standardeihin kuin mahdollista (Tocci 2007; Manners 2002). Tocci on laatinut 

Mannersin NPE-teorian pohjalta kriteerit, joilla normatiivisuutta voidaan arvioida. Käy-

tän tätä kriteeristöä EU:n ilmastopolitiikan normatiivisuuden määrittelemiseksi. Jotta po-

litiikkaa voi sanoa normatiiviseksi, pitäisi Toccin mukaan sekä ulkopolitiikan tavoittei-

den, keinojen että lopputulosten olla normatiivisia. Hän määrittelee normatiivisuuden li-

säksi myös muut ulkopolitiikan tyypit, joita hyödynnän analysoidessani EU:n Afrikkaan 

suuntautuvaa ilmastopolitiikkaa. (Tocci 2007). Käytettäessä tätä kriteeristöä huomataan, 

ettei EU aina toimi ilmastopolitiikassaan normatiivisesti. 

 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella unionin ilmastopolitiikka on normatiivista (Light-

foot & Burchell 2005; Falkner 2007; Scheipers & Sicurelli 2007; Van Schaik & Schunz 

2012). Kuitenkin Afrikan suhteen Euroopan historia naapurimaanosansa kanssa tuo EU:n 

oman edun tavoittelun ja intressit vahvemmin esiin (Olivier 2011; Langan 2012) kyseen-

alaistaen normatiivisuuden. Tutkin Toccin kriteerien pohjalta, onko EU:n Afrikkaan koh-

distuva ilmastopolitiikka normatiivista, tarkemmin ottaen, ovatko EU:n ulkoisen ilmas-

topolitiikan tavoitteet ja keinot Afrikan suhteen normatiivisia. Jos EU:n Afrikkaan koh-

distuva ilmastopolitiikka ei ole täysin normatiivista, mitä elementtejä siinä on? 
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EU:n kansainvälisen ilmastopoliittisen roolin ja Afrikka-suhteiden taustoittamisen jäl-

keen esittelen Mannersin (2002) EU:n normatiivisen vallan teorian. Käsittelen myös sii-

hen kohdistettua kritiikkiä. Teoreettisen viitekehyksen yhteydessä kuvailen tutkimustani 

ohjaavat normatiivisen ulkopolitiikan määrittelyn kriteerit, minkä jälkeen esittelen tutki-

musaineiston ja sisällönanalyysin tutkimusmenetelmänä. Tämän jälkeen siirryn tutki-

muksen tuloksiin ja niiden pohdintaan. Päätän tutkielmani johtopäätösten ja jatkotutki-

musehdotusten esittelyyn. 

 

EU ja kansainvälinen ilmastopolitiikka 

  

EU on asettanut ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun yhdeksi poliittiseksi prioriteetik-

seen ja ottanut itselleen johtavan roolin kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Globaali 

ympäristöhallinta on määritelty monenvälisen yhteistyön ja kansainvälisten organisaa-

tioiden pohjalta. Monenvälistä päätöksentekoa ja sitovia päästövähennystavoitteita kan-

nattava EU harjoittaakin ilmastopolitiikkaa pääasiassa multilateraalisilla kansainvälisillä 

areenoilla. EU tukee multilateraalista päätöksentekoa vahvalla bilateraalisella ja alueiden 

välisellä yhteistyöllä. (Oberthür & Roche Kelly 2008, 37). 

 

EU:n johtajuusasema ilmastopolitiikassa on laajasti tunnustettu, mutta siitä huolimatta 

unionilla ja muulla kansainvälisellä yhteisöllä on vielä pitkä matka siihen, että toimet 

olisivat riittäviä ilmastonmuutoksen uhkaan vastaamiseksi. Tällä hetkellä niin EU:n kuin 

muidenkaan toimijoiden päästövähennystavoitteet eivät täytä Pariisin sopimuksen vaati-

muksia (Climate Action Tracker 2020). Kansainvälisen ilmastonmuutosregiimin tavoit-

teiden tukemiseksi unioni sisällyttää ilmastopolitiikan harjoittamaansa ulkopolitiikkaan 

ja diplomaattisiin suhteisiinsa (Vogler 2005). 

 

Kansainvälinen ilmastopolitiikka pohjautuu pitkälti Yhdistyneiden kansakuntien (YK) il-

mastosopimuksiin: Kioton pöytäkirjaan ja Pariisin sopimukseen, joka korvasi edellisen 

vuodesta 2020 alkaen. 1990-luvulla painostus ilmastonmuutoksen poliittiseen huomioi-

miseen kasvoi ja YK:n ilmastonmuutoskonventti (United Nations Framework Conven-

tion on Climate Change, UNFCCC) syntyi vuonna 1992 Rio de Janeiron ympäristö- ja 

kehityskonferenssissa (United Nations Conference on Environment and Development, 
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UNCED). UNFCCC on kehyssopimus, eli se antaa vain perustavoitteet, periaatteet, nor-

mit, instituutiot ja menettelytavat koordinoituihin kansainvälisiin toimiin. Sopimus ei vel-

voita osapuoliaan silti mihinkään. (Greene 2005, 470). 

 

EU:lla on taloudellinen motivaatio edistää tiukkoja ympäristöstandardeja multilateraali-

sesti. Ympäristöhuolet politisoituivat Euroopassa 1970-luvulta alkaen ja yhteiskunnallis-

ten liikkeiden ja vihreiden puolueiden lisääntymisen myötä EU vähitellen hyväksyi yhden 

maailman kunnianhimoisimmista sisäisistä ympäristöpolitiikoista. Globalisaation ja kan-

sainvälisen kilpailun lisääntymisen myötä EU:n intressiksi tuli turvata eurooppalaisen 

tuotannon kilpailukyky muiden maiden vähemmän ympäristöystävällisten standardien 

mukaiselta tuotannolta. Tämä kannustaa EU:ta viemään sisäisiä standardejaan kansain-

väliselle tasolle edistämään tasavertaisia toimintaedellytyksiä. EU pyrkii globalisoimaan 

ympäristönormejaan multilateraalisten ja laillisesti sitovien sopimusten avulla. (Kelemen 

2010; Delreux 2018, 22). 

 

EU ja Afrikka kansainvälisessä ilmastopolitiikassa  

 

EU:n ilmastopoliittisen johtajuusaseman muodostumiseen on vaikuttanut sen tuki globaa-

lin etelän maille ja niiden ilmastotoimille. Joidenkin tutkijoiden mukaan EU:n sitoutumi-

nen ilmastodiplomatiaan ja suhteiden parantamiseen näiden maiden kanssa on johtanut 

lediator (leader, johtaja + mediator, sovittelija) -asemaan. (De Roeck 2019; Bäckstrand 

& Elgström 2013). Globaalin etelän vastuu ilmastopolitiikassa on yksi kiistanalaisim-

mista kysymyksistä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa (Scheipers & Sicurelli 2007, 

445). 

 

Euroopan ja Afrikan historialliset suhteet ulottuvat eurooppalaisen kolonialismin aikaan. 

Kolonialismin perintö vaikuttaa yhä tänä päivänä Afrikkaan ja sen asemaan maailman-

politiikassa. Sen lisäksi, että kolonialistinen historia on vaikuttanut Afrikan valtioiden 

kehitykseen, se on määrittänyt myös nykyistä Eurooppaa ja vaikuttanut sen muodostumi-

seen. Imperiumin rakentaminen oli keskeinen osa eurooppalaista politiikkaa 1800-luvulla 

ja 1900-luvun alkupuolella. Monilla nykyisillä EU:n jäsenmailla, kuten Ranskalla, Sak-

salla, Italialla, Espanjalla, Portugalilla ja Belgialla, oli siirtomaita Afrikassa ja muualla 

maailmassa. (Cooper 2005, 171). 
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Unionin ilmastopolitiikkaa ohjaavat aiemman tutkimuksen mukaan normit (ks. esim. Van 

Schaik & Schunz 2012), mutta EU:n ja Afrikan ilmastopoliittisessa yhteistyössä tulevat 

vahvasti esiin myös EU:n naapurimaanosaansa kohdistuvat intressit. Euroopan maat ovat 

haikailleet Afrikan resurssien perään jo Euroopan integraation alkuajoilta lähtien esimer-

kiksi Eurafrica-projektin muodossa (Hansen & Jonsson 2014). Nyt tämä ilmenee esimer-

kiksi siinä, että unionin asiakirjoissa mainitaan Afrikan luonnonvarojen pystyvän turvaa-

maan Euroopan energiansaanti tulevaisuudessa maanosien välisen yhteistyön avulla. 

 

Maanosien välinen suhde on kehittynyt 1950-luvulla alkaneesta uuskolonialistisesta ja 

paternalistisesta tuen antajan ja vastaanottajan suhteesta 2000-luvun ”näennäisesti tasa-

vertaiseksi kumppanuudeksi” (Babarinde 2019, 112). Afrikka liittyy oleellisesti euroop-

palaiseen historiaan, ja Afrikan strateginen ja geopoliittinen merkitys Euroopan naapuri-

maanosana on huomattava. Euroopan läsnäolon jättämä vaikutus Afrikan kehityksen ja 

modernisaation kannalta oli pysyvää ja se on muodostanut pohjan yhteistyölle. Kahden 

maanosan välinen historia yhdistettynä siitä seuranneisiin haasteisiin ja vastuisiin vaikut-

taa yhä eurooppalaisiin asenteisiin ja politiikkoihin Afrikkaa kohtaan. Sen lisäksi Afrikan 

vaikutus eurooppalaisiin intresseihin on kasvava. Olivier argumentoikin, että EU:n Af-

rikkaan kohdistuvan politiikan taustalla oleva motivaatio koostuu sekoituksesta vastuuta, 

altruismia, lähetystyötä ja ennen kaikkea oman edun tavoittelua. (Olivier 2011, 53). 

 

Kun Afrikan valtiot solmivat kumppanuuksia kasvavien talouksien kanssa, EU on menet-

tämässä monopoliasemansa naapurimaanosassaan. Erityisesti Kiinan läsnäolo investoin-

tien muodossa Afrikassa voi heikentää EU:n asemaa. Kiinan lähestymistapa Afrikkaa 

kohtaan ei ole uudistuksellinen eikä ohjaileva kuten EU:n on, ja monelle Afrikan maalle 

tämä sopii. (Olivier 2011). EU:n taakkana on kolonialistisen historian lisäksi profiloitu-

minen kehitysavun antajana. EU pyrkiikin alkuvuodesta 2020 julkaistulla uudella Af-

rikka-strategiallaan pois tuen antajan ja vastaanottajan suhteesta kohti tasavertaisempaa 

kumppanuutta Afrikan kanssa (Euroopan komissio 2020a). 

 

Keskityn tutkielmassani EU:n ja Afrikan välisiin suhteisiin alueina, enkä yksittäisten val-

tioiden väliseen yhteistyöhön. EU tekee alueiden välistä yhteistyötä Afrikan kanssa pää-

asiassa Cotonoun sopimuksen ja yhteisen Afrikka-EU -strategian (Joint Africa-EU Stra-

tegy, JAES) puitteissa. Afrikan ja EU:n edustajat tapaavat virallisen dialogin merkeissä 



 6 

esimerkiksi EU:n ja Afrikan unionin (AU) huippukokouksissa. EU ja AU sekä molem-

pien jäsenmaat hyväksyivät JAES-strategian vuonna 2007 suhteidensa viralliseksi kana-

vaksi. Sitä toteutetaan tietyiksi aikaväleiksi laadituilla toimintasuunnitelmilla. (Euroopan 

unionin neuvosto, 2020a). Strategian lähestymistapa maanosien välisisiin suhteisiin on 

holistinen (Babarinde 2019, 117). JAES-strategian ja sen toimintaohjelmien tavoitteet 

ovat laajoja ja tärkeimpien prioriteettien erottaminen niistä on hankalaa (Haselip & 

Hughes 2018, 82-83). JAES:in tarkoituksena oli hakea uutta suuntaa maanosien välisille 

suhteille EU:n ja AU:n kommunikoidessa virallisesti tasavertaisina kumppaneina tuen 

antaja ja vastaanottaja -suhteen sijaan. EU kuitenkin säilyy dominoivana olemalla aloit-

teellinen osapuoli ja tarjoamalla suurimman osan suhteen ylläpitoon tarvittavista resurs-

seista. Strategia myös muutti yhteistyön muotoa valtioiden välisistä suhteista suhteisiin 

kahden alueellisen kokonaisuuden välillä. (Olivier 2011, 62-63). 

 

Cotonoun sopimus antaa puitteet EU:n suhteille Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 

(AKT) valtioiden kanssa. Se on EU:n kattavin sopimus globaalin etelän maiden kanssa ja 

sopimuksen piiriin kuuluu 79 valtiota, joista 48 sijaitsee Saharan eteläpuolisessa Afri-

kassa. Sopimus korvasi Lomén sopimuksen (1975) ja se solmittiin vuonna 2000. Se pe-

rustuu kolmelle pilarille, jotka ovat kehitysyhteistyö, talous- ja kauppakumppanuus sekä 

poliittinen ulottuvuus. (Euroopan unionin neuvosto 2020b). AKT-sihteeristö ja AU ovat 

rakenteeltaan EU:n kanssa samankaltaisia. EU:n osuus AU:n budjetista on vuosittain 80 

prosenttia (Khadiagala 2018, 439). Rakenteelliset yhteneväisyydet helpottavat yhteis-

työtä. Afrikkalaisilla organisaatioilla on kuitenkin pienemmät taloudelliset ja järjestölliset 

resurssit erityisesti ympäristöasioissa, sillä ne eivät ole niiden tärkeyslistalla korkealla. 

Myös valtioiden sisäinen koordinaation puute heikentää niiden neuvottelukapasiteettia. 

(Sicurelli 2010, 30). 

 

Kehityspolitiikka kuuluu ilmastopolitiikan tavoin jaetun toimivallan piiriin EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden välillä. EU käyttää kehityspolitiikkaansa osana ulkosuhteidensa laajem-

paa agendaa, esimerkiksi ilmastopolitiikkansa edistämiseen. Kestävä kehitys ja köyhyy-

den vähentäminen ovat sisällytettyinä EU:n ulkoisen toiminnan yleisiin ohjaaviin peri-

aatteisiin. (Bountagkidis ym. 2015). Afrikka-EU suhteet ovatkin muotoutuneet 2000-lu-

vulla strategiseksi kumppanuudeksi, joka on laajentunut kehitysavun ja kauppasuhteiden 

lisäksi kattamaan muita osa-alueita kuten ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen 

(Akokpari 2016; Babarinde 2019). 
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Kehityspolitiikan lisäksi myös ympäristöpolitiikka on ollut EU:n Afrikka-politiikan 

agendalla 1990-luvulta alkaen, unionin ottaessa aktiivisempaa roolia YK:n ympäristöneu-

votteluissa. Afrikasta on tullut kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa relevantti alue 

vasta Kioton neuvotteluiden jälkeen, jolloin alettiin kiinnittämään huomiota ilmaston-

muutoksen vaikutuksiin vähiten kehittyneissä maissa. Huomiota kiinnitettiin metsäkadon 

ja aavikoitumisen vaikutuksiin niin ilmaston lämpenemiseen kuin konflikteihin ja levot-

tomuuksiin. Vaikka nämä maat eivät vaikuta ilmastonmuutokseen merkittävästi, ne kär-

sivät sen vaikutuksista eniten. Tämän havainnon seurauksena kansainvälisissä neuvotte-

luissa on keskusteltu muun muassa globaalin etelän valmiuksien kehittämisestä ilmaston-

muutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. (Sicurelli 2010, 109-110). 

 

EU:sta on muodostunut afrikkalaisten alueellisten järjestöjen kumppani ilmastonmuutok-

seen liittyvissä neuvotteluissa. Afrikan valtiot osallistuvat ilmastoneuvotteluihin osana 

G77+Kiina -ryhmää, johon kuuluu 130 valtiota. 1990-luvun lopulta alkaen eurooppalaiset 

delegaatit ovat suostutelleet Afrikan neuvotteluryhmää tukemaan EU:n kantoja. Esimer-

kiksi Kioton pöytäkirjan neuvotteluissa EU:n ja Afrikan neuvotteluryhmillä oli yhteinen 

kanta. Neuvotteluiden jälkeen EU on edistänyt Afrikan maiden ilmastosopimusten ratifi-

ointia ja toimeenpanoa. (Sicurelli 2010, 118-119, 126). 

 

Tutkimusaineistona toimivien EU:n instituutioiden asiakirjoissa käytetään laajasti kehi-

tysmaa-termiä, minkä takia käytän sitä paikoitellen tässä tutkielmassa. Termi on kuiten-

kin ongelmallinen ei ainoastaan sen takia, että se käsittää maita, jotka ovat kehityksen eri 

vaiheissa, mutta myös sen kehityskeskeisyyden takia. Kehitys on käsitteenä itsessään on-

gelmallinen, sillä siihen on sisäänrakennettuna ajatus, että toiset ovat edellä ja toiset jäl-

jessä. (Salminen 2018). Maailmansotien jälkeisestä ajasta lähtien kehitys on kuitenkin 

ollut ensisijainen diskurssi, jolla suurta osaa Aasiaa, Afrikkaa ja latinalaista Amerikkaa 

on määritetty ja jolla ne ovat määrittäneet itseään. Kehitys, jota on pyritty edistämään, on 

ollut sellaista, joka sopii varakkaiden länsimaiden ajatteluun ja odotuksiin siitä, millainen 

on oikea kehittymisen ja edistymisen tapa. Ymmärtämällä kehitys näin, termistä on tullut 

länsimaille tehokas väline maailman normalisoimiseksi. (Escobar 1992; Escobar 1995). 

Käytän tutkielmassa kehitysmaiden sijaan käsitettä globaali etelä viitatessani kokonai-

suutena muihin kuin länsimaihin. Tämäkään termi ei ole ongelmaton ja myös se niputtaa 

yhteen laajan kirjon erilaisia maita. Se ei kuitenkaan ole vain korvaava ilmaus kehitys-
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orientoituneille termeille, ja maantieteellisyyden lisäksi se on myös talouspoliittinen ka-

tegoria. (Clarke 2018). 

 

2 Teoreettinen viitekehys 

 

2.1 EU:n normatiivisen vallan teoria 

 

Euroopan unioni on poikkeuksellinen toimija kansainvälisissä suhteissa, ja sen ainutlaa-

tuista luonnetta on tutkinut ja selittänyt moni kansainvälisen politiikan tutkija. Sitä on 

luonnehdittu muun muassa siviilivallaksi (Duchêne 1972), eettiseksi vallaksi (Aggestam 

2008) ja normatiiviseksi vallaksi (Manners 2002). Yksi teorioista, jonka kautta EU:n 

luonnetta on selitetty, on Ian Mannersin Normative Power Europe -teoria vuodelta 2002. 

Mannersin artikkelia kyseisestä teoriasta on pidetty yhtenä 2000-luvun alun uraauurta-

vimmista ja keskeisimmistä alansa julkaisuista (Forsberg 2011, 1184).  

 

Bountagkidis ym. mukaan liberalismi ja idealismi ovat ohjanneet EU:n ulkopolitiikkaa 

kylmän sodan jälkeen. EU:n toimijat näkevät unionin hyvän voimana (force of good) ja 

pyrkivät rakentamaan unionista kuvaa normatiivisena toimijana. EU rakentaa itsestään 

kuvaa altruistisena kansainvälisenä toimijana, joka edistää yleisiä maailmanpolitiikan jär-

jestyksen periaatteita ja universaalisti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia. EU:n toimintaa oh-

jaavat normit ovat yleisesti hyväksyttyjä YK:ssa ja päällekkäisiä YK:n vuosituhattavoit-

teiden sekä nykyisten Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, joihin maa-

ilman johtajat ovat sitoutuneet. (Bountagkidis ym. 2015, 88-89). EU:lla on kuitenkin jo-

kaisesta normista omanlaisensa tulkinta (Scheipers & Sicurelli 2007, 451). 

 

Duchêne kuvailee Euroopan yhteisöä (EY) siviilivaltana erottaakseen sen perinteisistä 

poliittista ja sotilaallista voimaa käyttävistä kansainvälisen politiikan toimijoista. 

Duchênen siviilivaltaa kuvaa ensisijaisesti taloudellisen vallan käyttäminen poliittisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi, diplomaattisen yhteistyön ensisijaisuus globaalien ongel-

mien ratkaisemisessa ja halu käyttää laillisesti sitovia ylikansallisia instituutioita kansain-

välisen edistyksen saavuttamiseksi. (Duchêne 1972; Manners 2002, 237). Bull kritisoi 

myöhemmin Duchênen siviilivalta-ajatusta. Hänen mukaansa EY:n siviilivoima oli riip-

puvainen sen jäsenvaltioiden sotilaallisesta voimasta. (Bull 1983). Mannersin mukaan 
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Duchêne ja Bull tarkastelevat EU:ta kansallisvaltioihin liittyvien mielikuvien ja ominai-

suuksien avulla. Mannersin mukaan EU:n roolia tulisi tarkastella ideoiden ja normien 

vallan käytön näkökulmasta. EU:ta ei voi kuvailla perinteisillä kansallisvaltioihin liite-

tyillä piirteillä vaan ymmärtämällä sen ainutlaatuista kansainvälistä identiteettiä. (Man-

ners 2002). 

 

Normatiivisen vallan käsite ymmärtää vallan valtana mielipiteen suhteen (power over 

opinion), valtana yksilön ja ryhmän käyttäytymisen takana oleviin syihin (idée force), tai 

ideologisena valtana (ideological power). Esimerkiksi reaalipolitiikassa taas valta näh-

dään objektivistisena, ulkopolitiikkaa ohjaavina rationaalisina intresseinä. Normatiivinen 

vallankäyttö pohjautuu kykyyn perustella omaa toimintaansa normeilla ja suostutella toi-

set omaksumaan ne myös. Mannersin mukaan EU:n vaikutus ja merkitys on sen kyvyssä 

muokata muiden kansainvälisten toimijoiden näkemyksiä siitä, mikä voidaan käsittää 

’normaaliksi’. (Manners 2002; Manners 2006; Scheipers & Sicurelli 2007, 237). 

 

Manners identifioi viisi ydinnormia, joiden varaan EU:n politiikka perustuu ja jotka löy-

tyvät EU:n erilaisista julistuksista, sopimuksista, politiikoista ja ehdoista. Nämä normit 

ovat rauha, vapaus, demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. Näiden lisäksi hän 

määrittelee neljä täydentävää normia, jotka ovat sosiaalinen solidaarisuus, yhdenvertai-

suus, kestävä kehitys ja hyvä hallinto. Kestävän kehityksen normista tuli EU:lle keskei-

nen Rion UNCED-huippukokouksen 1992 myötä ja se sisällytettiin Amsterdamin sopi-

mukseen vuonna 1999. (Manners 2002, 242-243). Lissabonin sopimuksessa vuodelta 

2007 todetaan, että arvot, joille unioni on perustettu, ohjaavat EU:n kansainvälisiä asioita 

(Tocci 2007, 1). NPE painottaakin EU:n normatiivisen vallan kosmopoliittista luonnetta: 

unioni asettaa universaalit normit ja periaatteet keskiöön suhteissaan jäsenmaihin ja muu-

hun maailmaan. (Manners 2002). 

 

Useiden tutkijoiden mukaan EU:n normatiivisuus on peräisin unionin historiallisesta kon-

tekstista, hybridimäisestä hallintojärjestelmästä ja poliittisoikeudellisesta perustuslaista 

(ks. esim. Manners 2002; Tocci 2007; Falkner 2007, 510). EU:n normatiivista pohjaa on 

rakennettu erilaisten sopimusten, julistusten ja politiikkojen avulla vuosikymmenten ajan 

(Manners 2002; ks. myös Bountagkidis ym. 2015, 88-89). Vaikka normit on kirjattu esi-

merkiksi Lissabonin sopimukseen, ei kuitenkaan voida olla varmoja, että kaikki EU-maat 
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jakavat nämä normit. Esimerkiksi Unkarin ja Puolan oikeusvaltioperiaatteen heikkene-

miseen liittyvän viimeaikaisen kehityksen nähdään olevan EU:n perusarvojen vastaista 

(Euroopan parlamentti 2020). 

 

Björkdahlin mukaan normien levittäminen tarkoittaa tiedostamatonta tai tiedostettua, ak-

tiivista tai passiivista, suoraa tai epäsuoraa normien siirtämistä normien luojalta (norm-

maker) normien vastaanottajalle (norm-taker). EU:n ollessa normien luoja, normit muo-

dostavat unionin jäsenten intressit sekä identiteetin. Normiyhteisö, eli tässä tapauksessa 

EU, muodostuu toimijoista, jotka jakavat saman käsityksen tarkoituksenmukaisesta (ap-

propriate) käyttäytymisestä ja normeista, jotka määrittävät tämän tarkoituksenmukaisuu-

den (appropriateness). Afrikka on tässä tutkimuksessa normien vastaanottaja. (Björkdahl 

2012, 82-87). 

 

Normatiivinen vallankäyttäjä pyrkii levittämään universaaleiksi kokemiaan arvoja rajo-

jensa ulkopuolelle. Jotta Euroopan unionia voi pitää normatiivisena valtana, sen pitää toi-

mia pääasiassa normiensa mukaan ja edistää niitä ulkopolitiikallaan. Sen on pystyttävä 

käyttämään vaikutusvaltaansa ja määrittelemään, mikä on normaalia kansainvälisellä ta-

solla. Tämä voidaan saavuttaa joko aktiivisen normien levittämisen myötä tai passiivi-

semmin käyttämällä omaa politiikkaa mallina muille. (Van Schaik & Schunz 2012, 172; 

Forsberg 2011, 1185). Manners tunnistaa viisi tapaa, joilla EU pyrkii levittämään norme-

jaan: 

 

1.) Tartunta (contagion) tarkoittaa, että normeja jaetaan tahattomasti. Tähän kuuluu 

esimerkiksi esimerkillä johtaminen; 

2.) Informationaalinen (informational) normien levittäminen tarkoittaa strategista 

kommunikointia, esimerkiksi uusia poliittisia aloitteita sekä julistuksia; 

3.) Proseduraalinen (procedural) normien levittäminen tarkoittaa, että suhde kol-

mannen valtion kanssa institutionalisoidaan; 

4.) Vaihdannan (transference) avulla levitettävät normit sisällytetään aineelliseen tai 

rahalliseen vaihdantaan. Normien hyväksyntä on sidottu vaihdantaan tai mahdol-

lisiin sanktioihin; 

5.) Avoin levittäminen (overt diffusion) tarkoittaa EU:n fyysistä läsnäoloa kolman-

nessa maassa tai kansainvälisessä organisaatiossa. (Manners 2002). 
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Lisäksi normien levittämiseen vaikuttaa kulttuurinen suodatus (cultural filter), jolla tar-

koitetaan vuorovaikutusta tiedon rakentumisen sekä sosiaalisen ja poliittisen identiteetin 

luomisen välillä. (Manners 2002, 245; Forsberg 2011, 1185-1186). Normien vastaanot-

taja katsoo niitä suodattimen läpi peilatessaan uusia normeja omiin olosuhteisiinsa. Tämä 

vaikuttaa siihen, miten ja mitkä normit normien vastaanottaja lopulta omaksuu. 

 

Mannersin NPE-teoriaa kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Hyde-Pricen mukaan NPE:n 

liberaalis-idealistinen lähestymistapa on ongelmallinen, muun muassa siksi, että se ni-

menomaan on normatiivinen siinä mielessä, että se pitää normatiivista valtaa automaatti-

sesti hyvänä asiana. (Hyde-Price 2006, 218). Usein tutkimuksissa onkin normatiivinen 

painotus liberaaleja kansainvälisiä normeja kohtaan ja oletus, että niiden omaksuminen 

on merkki edistymisestä. Näiden normien pitäminen yleismaailmallisina tarkoittaa, että 

muunlaisissa ympäristöissä muotoutuneet normit jätetään usein huomioimatta. 

(Björkdahl 2012, 84-87). 

 

Normatiivisen vallan käsitettä on kritisoitu myös sen takia, että EU:n viranhaltijat käyt-

tävät samankaltaista käsitettä kuvaillessaan unionin kansainvälistä roolia. Tämän takia 

riskinä on, että EU:n virallinen diskurssi omaksuu normatiivisen vallan käsitteen ja tois-

taa sitä kritiikittömästi. (Scheipers & Sicurelli 2008). NPE onkin levittäytynyt akateemi-

sen maailman ulkopuolelle ja EU-toimijoille, jotka enenevissä määrin esittävät itsensä 

ainutlaatuisina normatiivisina toimijoina maailmanpolitiikassa. Normatiivinen EU voi-

daankin nähdä eräänlaisena ideaalina, joka korostaa EU:n ihailtavimpia piirteitä globaa-

lina toimijana. Sitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa siihen, mitä EU tosiasiallisesti tekee. 

(Pollack 2016, 2). Unionin viranhaltijoiden puheissa normatiivisesta vallasta puhutaan 

positiivisen konnotaation kanssa. Se ei kuitenkaan analyyttisesti katsoen ole positiivista, 

vaan neutraalia. Kyvyllä edistää normeja kansainvälisesti voi olla sekä toivottuja että epä-

toivottuja seurauksia sekä normien edistäjälle että niiden vastaanottajalle. (Scheipers & 

Sicurelli 2008, 609). 

 

Mannersin teoriaa kritisoidaan myös siitä, että se kuvaa EU:n toiminnan perustuvan yk-

sinomaan normeihin. Sen sijaan esitetään, että materiaaliset intressit ovat EU:n toiminnan 

taustalla ja normatiiviset julistukset peittävät unionin todelliset motiivit. Normatiivisten 

ja materiaalisten huolenaiheiden nähdään myös sekoittuvan EU:n toiminnassa. Materiaa-

listen intressien nähdään lisäksi heikentävän EU:n normatiivisuutta. (Pollack 2016, 3). 



 12 

Kuten tässäkin tutkielmassa huomataan, todellisuus on jotain pelkkien taloudellisten in-

tressien tai normatiivisten arvojen levittämisen välillä. Esimerkiksi Kelemen ja Vogel ar-

gumentoivat, että EU on pyrkinyt levittämään korkeita ympäristöstandardejaan globaa-

lien normatiivisten huolenaiheiden lisäksi taloudellisista syistä. (Kelemen & Vogel 

2010). 

 

2.2 EU:n normatiivisen vallan teoria ja ilmastopolitiikka 

 

Huomio EU:n normatiivisesta erilaisuudesta muihin kansainvälisiin toimijoihin verrat-

tuna on vaikuttanut myös tutkimukseen EU:n kansainvälisestä ympäristöpoliittisesta toi-

mijuudesta. Vaikka EU ei ole selvinnyt ilman vastaiskuja ilmastoneuvotteluissa, se on 

kuitenkin vaikuttanut merkittävästi globaalin ilmastonmuutosregiimin muodostumiseen 

sekä kestävän kehityksen edistämiseen YK:n kautta. Kestävä kehitys toimii poikkileik-

kaavana ohjaavana periaatteena EU:n toimille ja tarjoaa vahvan normatiivisen perustan 

EU:n ilmastopolitiikalle. Seurauksena sitä pidetään normaalina, että EU pyrkii pitämään 

yllä korkeaa tasoa ilmastopolitiikassa ja ulkoisen toimintansa avulla pyrkii saamaan muut 

tekemään samoin.  

 

EU:n johtaja-asema kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa vaikuttaa sopivan normatiivi-

sen vallan muottiin ja argumenttiin, että globaalit intressit ja universaalit arvot ovat eu-

rooppalaisen ulkopolitiikan keskiössä (Scheipers & Sicurelli 2007; Falkner 2007). Ilmas-

tonmuutoksen kontekstissa normit käsittelevät sekä ympäristöongelmien hallintaa ylei-

sesti että tapaa, jolla globaaleja yhteisresursseihin liittyviä ongelmia käsitellään kansain-

välisesti. EU käyttää normatiivisia resurssejaan vaikutusvaltansa lisäämiseksi ympäristö-

politiikan alalla. (Van Schaik & Schunz 2012, 172). Unionin käyttämä retoriikka ilmaisee 

sen sitoutumista pyrkimykseen olla normatiivinen johtaja ilmastopolitiikan osa-alueella 

kansainvälisissä suhteissa (Scheipers & Sicurelli, 2007, 450-451). 

 

Kestävä kehitys on yksi Mannersin identifioimista Euroopan unionin normeista. Sen rooli 

EU:n itseymmärryksen määrittelyssä suhteessa muuhun maailmaan on kasvanut. EU:n 

normatiivinen sitoutuminen kestävään kehitykseen on vahvistettu unionin eri sopimuk-

sissa. (Baker 2006, 84). Käsitteeseen viitataan useissa EU:n asiakirjoissa keskeisenä pe-
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riaatteena, joka ohjaa kaikkia unionin politiikkoja ja toimia. (Falkner 2007) Kestävä ke-

hitys -normin tarkoitus on tarjota tasapaino esteettömän talouskasvun ja ekologisen krii-

sin välille. Sen mukaan kestävä kehitys tulee valtavirtaistaa EU:n kaikkeen toimintaan. 

(Manners 2008, 54). 

 

EU:n multilateralismin ja kansainvälisen lainsäädännön kannatus, sitoutuminen kestä-

vään kehitykseen ja varovaisuusperiaatteen käyttöönotto ovat normeja, joita voidaan pi-

tää EU:n kansainvälisen ilmastopoliittisen toiminnan liikkeelle panevina tekijöinä. EU on 

perustanut poliittiset toimensa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovern-

mental Panel on Climate Change, IPCC) keräämille tieteellisille havainnoille. Jo vuonna 

1990 Euroopan unionin neuvosto lausui, että tieteellisen tutkimuksen tarvetta ei voi pitää 

viivyttelyn oikeutuksena ja vuonna 1991 varovaisuusperiaate lisättiin EU-sopimuksiin 

ympäristöpolitiikan ohjaavaksi periaatteeksi. Varovaisuusperiaatetta käytetään tilan-

teissa, joissa tieteellinen tutkimus on riittämätöntä, tuloksetonta tai epävarmaa ja joissa 

on merkkejä siitä, että mahdolliset vaikutukset ovat haitallisia ympäristölle tai ihmisten, 

eläinten tai kasvien terveydelle. (Van Schaik & Schunz 2012, 173-174; ks. myös Baker 

2006, 85). 

 

2.3 Normatiivinen valta ja EU-Afrikka -suhteet 

 

EU:n ymmärrys itsestään ”hyvän voimana” on ilmentymä sen pyrkimyksestä luoda kuvaa 

itsestään normatiivisena valtana. Edistääkseen normejaan kansainvälisesti, EU rakentaa 

itsestään kuvaa altruistisena toimijana. Scheipers’n ja Sicurellin mukaan EU-Afrikka -

suhde on mielenkiintoinen, sillä EU viittaa Afrikan maanosaan solidaarisuuspohjaisella 

diskurssilla voimaannuttaakseen Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioita. EU:n yritys voi-

maannuttaa näitä valtioita on ilmentymä identiteetin rakentamisesta solidaarisuuspohjai-

sella normatiivisella vallankäytöllä. (Scheipers & Sicurelli 2008). 

 

”Toiseuttaminen” on oleellinen mekanismi EU:lle käyttää normatiivista valtaa ulkoisissa 

suhteissaan. Sen avulla haetaan voimaa ja valtuuksia itselleen päättää muiden puolesta, 

ja viedään samalla samoja asioita toiselta osapuolelta. ”Toiseuttamalla” viitataan itsensä 

erottamiseen muista, jotka nähdään uhkaavina, alempiarvoisina tai erilaisina. Scheipers 
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ja Sicurelli tutkivat, miten EU käyttää normatiivista valtaa voimaannuttaakseen muita toi-

mijoita eikä päinvastoin (kuten ”toiseuttaminen” yleensä tekee). Heidän mukaansa tämä 

toiminta usein voimaannuttaa myös voimaannuttajaa; kehitysavun myöntäjä esimerkiksi 

parantaa samalla kansainvälistä mainettaan. Voimaannuttaminen voi tapahtua myös stra-

tegisista syistä; jonkin alueen epävakaus on haitallista toiselle, jolloin tämä tukee kysei-

sen alueen stabiiliutta. Voimaannuttaminen ei ole aina eettisesti oikein. (Scheipers & Si-

curelli 2008, 610-611). 

 

EU pyrkii levittämään ympäristönsuojelunormiaan Afrikkaan esimerkiksi tukemalla kan-

sainvälisten ilmastosopimusten ratifiointia ja implementaatiota siellä. Normatiivisen val-

lan puitteissa EU voimaannuttaa Afrikkaa identiteetti-, tieto- ja materiaalisella tasolla. 

Identiteettitason tuki auttaa Afrikan valtioita saamaan kansainvälistä tunnustusta ja legi-

timiteettiä. Tiedon tasolla EU tukee näitä valtioita tarjoamalla oikeudellista ja teknistä 

asiantuntemusta auttaakseen niitä osallistumaan kansainvälisiin neuvotteluihin ja pane-

maan kansainvälisiä sopimuksia täytäntöön. Materiaalisella tasolla EU tarjoaa kannusti-

mia ehdollisten sopimusten viitekehyksessä. Viimeisimmän nähdään olevan ristiriidassa 

tasavertaisen EU-Afrikka -suhteen kanssa, joten siitä usein vaietaan virallisissa yhteyk-

sissä. (Scheipers & Sicurelli 2008, 608). 

 

Entisten siirtomaiden itsenäistymisen jälkeen EU-maat ovat pyrkineet säilyttämään talou-

delliset kytköksensä Afrikkaan. Tähän sisältyy esimerkiksi pääsy luonnonvaroihin, 

raaka-aineisiin ja muihin strategisiin taloudellisiin etuihin, joista siirtovallat hyötyivät ko-

lonialismin aikana. Afrikka ei kuitenkaan ole EU:n ulkopolitiikan kohteena vain kolo-

nialismin perinnön takia, vaan myös eettisistä syistä. Nämä syyt heijastelevat sen poliit-

tisia arvoja, kuten ympäristönsuojelua ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia. EU:n jäsenmai-

den sitoutuminen ”eettiseen” ulkopolitiikkaan voi saada ne vaikuttamaan alueisiin, kuten 

joihinkin Afrikan osiin, joihin suurvalloilla ei ole muutoin merkittäviä strategisia intres-

sejä. (Bountagkidis ym. 2015). 

 

Staegerin mukaan NPE ole se ”post-imperialistinen, ei-kolonialistinen normatiivinen dis-

kurssi, joka se väittää olevansa” ja että sen virheellisillä väitteillä on negatiivinen vaikutus 

Afrikan dekolonisaatiolle (Staeger 2016, 981). EU-johtajat pitävät hänen mukaansa tätä 

diskurssia yllä esimerkiksi puheissaan. NPE:n diskurssi tarvitsee ”toisen”, joka on tässä 

tapauksessa löydetty puutteellisesta ja mukautuvasta, EU:n apua tarvitsevasta Afrikasta. 



 15 

NPE ei ota huomioon siirtomaiden merkitystä eurooppalaisen hegemonian syntymisessä 

eikä tunnusta postkolonialismia. Sen eurokeskeisesti määriteltyjen normien levittäminen 

Afrikkaan on Staegerin mukaan uuskolonialistista. (Staeger 2016, 986). 

 

Langanin mukaan EU:n ja AKT-maiden välinen suhde on esimerkki vastakkainasette-

lusta moraalisten normien ja materiaalisten lopputulosten välillä EU:n ulkoisessa toimin-

nassa. Hänen mukaansa tarkastelemalla EU-Afrikka -suhteisiin sisällytettyjä normatiivi-

sia periaatteita, voidaan tutkia moraalisen ekonomian näkökulmasta, miten eettiset normit 

rationalisoivat EU:n ja AKT-maiden taloudellisten suhteiden regressiivisiä muotoja. 

(Langan 2012). EU pyrkii ylläpitämään kolonialistisia kauppasuhteita käyttämällä kehi-

tysapua vipuvoimana epäsymmetrisille kauppasopimuksille. EU käyttää yhteisiä normeja 

diskurssissaan oikeuttaakseen poliittiset toimenpiteensä Afrikassa. (Langan 2018). 

 

2.4 EU:n normatiivisen vallan tutkiminen empiirisesti 

 

Natalie Tocci (2007) on laajentanut Mannersin teoriasta käytävää keskustelua ja laatinut 

kriteeristön, jonka avulla kansainvälisen politiikan toimijan ulkopolitiikan normatiivi-

suutta voidaan arvioida. Käytän tätä kriteeristöä tutkielmassani arvioidessani EU:n Af-

rikkaan kohdistuvan ilmastopolitiikan normatiivisuutta. 

 

Normatiivisuuden määrittely 

 

Normatiivisuus voidaan tulkita tarkoittamaan yksinkertaisesti sitä, mitä pidetään normaa-

lina maailmanpolitiikassa. Tästä tulkinnasta kuitenkin seuraa, että normit ovat liitoksissa 

valtaan ja vain suurilla kansainvälisillä toimijoilla on mahdollisuus määritellä ja muokata 

vallitsevia normeja. Tämä tarkoittaisi myös, että kaikkien suurten kansainvälisten toimi-

joiden politiikka olisi automaattisesti normatiivista, jolloin sekä EU että esimerkiksi Ve-

näjä, Kiina ja Yhdysvallat olisivat kaikki normatiivisia toimijoita. Tämän takia Tocci tar-

kastelee eettisesti neutraalin normatiivisuuden sijaan ei-neutraalia tulkintaa normatiivi-

suudesta, jota useimmiten käytetäänkin EU:n ulkopolitiikkaa käsittelevässä kirjallisuu-

dessa. (Tocci 2007, 2). 
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Ei-neutraalissa normatiivisuuden tulkinnassa pitää välttää oletettua universaaliutta. Lii-

tettäessä normatiivisuus ’hyvään’ tai ’eettiseen’ ulkopolitiikkaan on vältettävä imperia-

listista tulkintaa siitä, että jotain normia pidetään subjektiivisesti hyvänä sen oletetun uni-

versaaliuden takia. Määritelmä normatiivisesta, ei-neutraalista, ulkopolitiikasta tulisi pe-

rustua standardeihin, jotka ovat niin yleisesti hyväksyttyjä ja legitiimejä kuin mahdollista. 

Nämä standardit vaativat ulkoisen vertailupisteen eivätkä ne voi olla vain toimijan itse 

määrittelemiä ja tulkitsemia. Tocci on laajentanut Mannersin normatiivisen vallan teoriaa 

ja laatinut sen pohjalta kolme kriteeriä, joiden avulla voidaan arvioida toimijan ulkopoli-

tiikan normatiivisuutta. (Tocci 2007, 2-3). Nämä kriteerit, jotka seuraavaksi esittelen, oh-

jaavat tutkielmassani aineiston tulkintaa. 

 

Ulkopoliittiset tavoitteet 

 

Ensinnäkin, normatiivisella toimijalla tulee olla normatiiviset päämäärät. Tocci määritte-

lee normatiiviset ulkopoliittiset tavoitteet sellaisiksi, jotka pyrkivät muokkaamaan kan-

sainvälistä toimintaympäristöä kansainvälisten regiimien, organisaatioiden ja lakien väli-

tyksellä. Nämä tavoitteet velvoittavat kaikkia ja normatiivinen toimija sitoutuu myös itse 

luomaansa normatiiviseen viitekehykseen. Tavoitteet on tällöin oikeutettu normatiivi-

sesti. Toisena vaihtoehtona on tavoitteiden ei-normatiivinen oikeuttaminen, jolloin kan-

sainvälisen järjestelmän vahvistamisen sijaan tavoitteet oikeutetaan omien etujen ja in-

tressien ajamisella. (Tocci 2007, 4-5). 

 

Ulkopolitiikan keinot 

 

Toiseksi, normatiivista ulkopolitiikkaa harjoitetaan normatiivisin keinoin. Normatiivinen 

ulkopolitiikka suosii ennemmin taloudellisia, diplomaattisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 

kuin militaristisia keinoja. Toccin mukaan yhteiseen omistukseen, yhteistyöhön ja vuo-

ropuheluun perustuvat keinot yleisesti ottaen estävät vain väitetysti yleismaailmallisten 

normien levittämisen puhtaan vallankäytön avulla. Nämä keinot turvaavat myös sen, että 

paikallisen yhteisön tarpeet ja toiveet tulevat kuulluiksi. Tällaiset keinot ovat myös toisia 

ennemmin kuin itseä voimaannuttavia. (Tocci 2007). 
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Kuitenkin, normatiivisuuden liittäminen vain keinoon on ongelmallista; esimerkiksi ta-

loudellisten pakotteiden käyttöönotto voi olla joissain tilanteissa vahingollisempaa ja pa-

kottavampaa kuin sodan julistaminen. Näennäisesti normatiivinen keino, kehitysavun lo-

pettaminen, voi taas olla yhtä pakottavaa ja haitallista kuin taloudellisten pakotteiden 

asettaminen. Tämän takia on mielekkäämpää keskittyä siihen, miten poliittisia ohjauskei-

noja käytetään eikä siihen, mitä nämä keinot ovat. Konteksti siis määrittää, onko keino 

normatiivinen vai ei. (Tocci 2007, 5-6). Tocci määrittelee normatiivisen ulkopolitiikan 

keinot sellaisiksi, joita käytetään lain rajoissa. Tällöin keinot liittyvät niin toimijan omiin 

kuin ulkoisiin oikeudellisiin sitoumuksiin ja kansainvälisten lakien noudattamiseen. 

(Tocci 2007, 6). Myös Scheipers’n ja Sicurellin (2007) mukaan EU:n toiminnan uskotta-

vuus on sen päätöksessä sitoa normatiivinen toiminta kansainvälisiin lakeihin. Tämä te-

kee unionin toiminnasta ennustettavaa ja luotettavaa.  

 

Pelkkä lainmukaisuus ei kuitenkaan mielestäni riitä keinojen normatiivisuuden määritte-

lyksi. EU:n ollessa normien luoja sekä levittäjä ja Afrikan normien vastaanottaja, pitää 

ottaa huomioon epäsymmetrinen valtasuhde, joka vaikuttaa normatiivisuuden toteutumi-

seen. Tästä syystä keinojen normatiivisuuden määrittämisen suhteen pitää olla varovai-

nen. EU:n ja Afrikan väliset voimasuhteet ovat epätasapainossa, koska osa Afrikan alu-

eista on riippuvaisia EU:n kehitysavusta. Afrikan maat ovat myös taloudellisesti Euroo-

pan maita heikommassa asemassa. Myös Toccin mukaan teoreettisesti pehmeiden vallan-

käytön muotojen vapaaehtoisuus määrittyy valtapoliittisen kontekstin mukaan. Vallan 

epäsymmetrisyys tekee suostuttelun ja kiristämisen erottelemisen toisistaan merkitykset-

tömäksi käytännön tasolla (Tocci 2007, 5). Näiden kahden maanosan välisessä suhteessa 

usein on kyse siitä, että vahvempi osapuoli suostuttelee heikompaa, mikä on vaikea nähdä 

puhtaasti normatiivisen vallan käyttämisenä.  

 

Soveltaakseni Toccin kriteereitä tutkimuskohteeseeni, jossa EU on normien levittäjä ja 

Afrikan valtiot normien vastaanottajia, soveltuvaksi, määritelmää tulee tarkentaa. Pysty-

äkseni määrittelemään EU:n Afrikkaan kohdistuvien ilmastopolitiikan keinojen norma-

tiivisuuden lisään Toccin lainmukaisuuden vaatimukseen kriteerin, että normatiivisessa 

keinossa ei tule hyödyntää normien vastaanottajan riippuvuutta normien luojasta. 
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Ulkopolitiikan tulokset 

 

Kolmanneksi, Toccin mukaan kansainvälisen toimijan toiminnan tai toimimattomuuden 

ja kansainvälisen järjestelmän vahvistamisen välillä pitää olla jäljitettävä yhteys. Tulos-

ten tarkasteleminen auttaa tavoitteiden normatiivisuuden arvioimisessa. Toiminnan tu-

loksia tarkastelemalla voidaan arvioida johdonmukaisuutta tavoitteiden, keinojen ja lop-

putuloksen välillä. Normatiivinen ulkopoliittinen toimija pyrkii normatiivisiin tavoittei-

siin normatiivisin keinoin. Tulosten pitää olla myös tarkoituksenmukaisia. Tocci myön-

tää, että kaikkien kolmen kriteerin täyttäminen samanaikaisesti on haastavaa ja vain har-

voin mahdollista. (Tocci 2007, 6-7, 9). 

 

En tutkielmassani keskity tavoitteiden normatiivisuuden arvioimiseen, sillä ilmastopoli-

tiikan tuloksia Pariisin sopimuksen jälkeiseltä ajalta ei vielä voida arvioida. Tyydyn siis 

arvioimaan EU:n Afrikkaan kohdistuvan ilmastopolitiikan normatiivisuutta sen tavoittei-

den ja keinojen osalta. 

 

Ulkopolitiikan tyypit 

 

Tocci (2007, 7-8) jakaa tavoitteiden ja keinojen perusteella ulkopolitiikan tyypit neljään 

kategoriaan, jotka ovat normatiivinen ulkopolitiikka, reaalipolitiikka, imperialistinen ul-

kopolitiikka ja status quo -ulkopolitiikka (taulukko 1). Ulkopolitiikka on normatiivista, 

jos sekä sen tavoitteet että keinot ovat normatiivisia. Se oikeuttaa tavoitteensa viittaamalla 

pyrkimykseen vahvistaa kansainvälisiä instituutioita ja edistää kansainvälisen oikeuden 

mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen samalla sisäisiä ja kansainvälisiä lail-

lisia velvoitteita. Asteikon toisessa päässä on reaalipolitiikka, jota harjoittava kansainvä-

linen toimija tavoittelee kansallisia hyötyjä käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia po-

liittisia keinojaan välittämättä oikeudellisista velvoitteista. 

 

Ääripäiden välissä on kaksi vaihtoehtoista kategoriaa. Imperialistista ulkopolitiikkaa har-

joittavan toimijan tavoitteet ovat normatiivisia, mutta tavalla, joka ei sido toimijaa itse-

ään. Kansainvälisen oikeuden ja multilateraalisuuden sijaan imperialistinen ulkopoliitti-

nen toimija toimii edistääkseen uusia normeja, vaikka se rikkoisi kansainvälisiä lakeja. 

Se muokkaa normatiivista ympäristöä poistamalla olemassa olevia sääntöjä sekä edistä-

mällä tai estämällä uusien sääntöjen muodostamista. Se toimii tavalla, joka palvelee sen 
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omia intressejä parhaiten. Viimeisenä kategoriana on status quo -toimija, joka toimii kan-

sallisten ja kansainvälisten sääntöjen mukaan. Normatiiviset tavoitteet eivät kuitenkaan 

ohjaa sen toimintaa eikä se pyri vahvistamaan kansainvälistä järjestelmää tai kansainvä-

lisiä sääntöjä. Kansainvälisen politiikan toimija kuuluu harvoin vain yhteen kategoriaan. 

Eri maantieteellisillä alueilla ja politiikan eri osa-alueilla sama toimija voi harjoittaa niin 

normatiivista, reaali-, imperialistista kuin status quo -politiikkaa. (Tocci 2007, 8-10). 

 

Taulukko 1. Ulkopolitiikan tyypit (Tocci 2007, 7) 

 ulkopoliittisten tavoitteiden oikeuttaminen 

 normatiivinen ei-normatiivinen 

ulkopolitiikan 

keinot 

normatiivinen normatiivinen status quo 

ei-normatiivinen imperialistinen reaalipolitiikka 

 

3 Aineisto ja menetelmät 

 

3.1 Aineisto 

 

Tutkielman aineisto koostuu EU:n instituutioiden julkisista asiakirjoista, yhteisestä Af-

rikka-EU -strategiasta sekä EU:n ja Afrikan maiden yhteisistä julistuksista. Tutkimusai-

heeseen liittyvät Euroopan unionin neuvoston dokumentit ja Euroopan parlamentin pää-

töslauselmat on haettu näiden toimielinten sivustojen asiakirjahausta hakusanoilla il-

masto ja climate vuosilta 2015-2019. Euroopan komission aiheeseen liittyvät kommuni-

kaatiot on etsitty ympäristöasioiden, kehitysyhteistyön ja ilmastotoimien vastuuyksiköi-

den asiakirjoista samalla aikarajauksella. Primääriaineisto on eritelty lähdeluettelossa. 

 

Taulukko 2. Aineisto 

EU:n asiakirjat EU:n neuvosto 6 

Euroopan komissio 25 

Euroopan parlamentti 7 

JAES Strategia 1 

Toimintaohjelmat 3 

Yhteisen julkilausumat AKT & EU 1 

AU & EU 2 

Yhteensä (kpl)  45 
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Kuten sanottua, JAES muodostaa EU:n ja Afrikan maiden yhteistyön ytimen. Strategian 

tarkoitus on muodostaa maanosien välille vahvempi kumppanuus. Tämä strateginen 

kumppanuus ”perustuu maanosien uusille identiteeteille ja instituutioille sekä historian 

opetuksille”. (JAES 2007a). Sitä toteutetaan tietyiksi aikaväleiksi laadituilla toimintaoh-

jelmilla. Toimintaohjelmat ovat vuosille 2008-2010, 2011-2013 ja 2014-2017 ja niissä 

kerrotaan strategian ensisijaiset toimet kullekin aikavälille. Nämä toimintaohjelmat koos-

tuvat temaattisista strategioista ja prioriteettitoimista, jotka ovat rauha ja turvallisuus, 

hyvä hallinto ja ihmisoikeudet, kauppa ja alueellinen integraatio sekä YK:n vuosituhatta-

voitteiden saavuttaminen. Ilmastonmuutos sisältyy viimeisimpään prioriteettiin alakoh-

tana Environmental Sustainability and Climate Change. (JAES 2007a). 

 

Euroopan komissio julkaisi keväällä 2020 aiepaperin ”kohti kokonaisvaltaista strategiaa 

Afrikan kanssa” (Towards a comprehensive strategy with Africa) uudesta Afrikka-strate-

giasta, joka on tarkoitus hyväksyä EU:n ja AU:n huippukokouksessa syksyllä 2020. Uu-

den strategian keskiössä on maanosien välisen suhteen muuttaminen avun antajan ja vas-

taanottajan suhteesta tasavertaiseksi kumppanuudeksi. Sen ytimessä ovat viisi kumppa-

nuutta, jotka kattavat vihreän transition ja energiansaatavuuden, digitaalisen muutoksen, 

kestävän kasvun ja työpaikat, rauhan ja hallinnon sekä muuttoliikkeen ja liikkuvuuden. 

(Euroopan komissio 2020a). 

 

Aineiston EU-instituutioiden asiakirjat ovat vuosilta 2015-2019. Tämä aikaväli valikoi-

tui, koska Pariisin ilmastosopimus solmittiin vuoden 2015 joulukuussa. Pariisin sopi-

musta on luonnehdittu historialliseksi läpimurroksi ja merkittäväksi virstanpylvääksi kan-

sainvälisen ilmastonmuutosregiimin kehityksessä. Kritisoitavaa siinä silti on: vapaaehtoi-

suus, puuttuvat laillisesti sitovat päästövähennysvaatimukset ja Yhdysvaltojen vetäyty-

minen muutamia mainitakseni (ks. Clémençon 2016). Puutteistaan huolimatta, sopimusta 

voidaan pitää käänteentekevänä 189 ratifioijamaan myötä (UNFCCC 2020). 
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3.2 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 

 

Sisällönanalyysi on systemaattinen ja objektiivisuuteen pyrkivä analysointimenetelmä, 

jolla aineisto järjestetään tutkimuskysymyksiin vastaamista varten. Tekstien merkitykset 

ovat menetelmän keskiössä. Aineisto jaetaan osiin, käsitteellistetään ja ryhmitellään uu-

destaan selkeäksi kokonaisuudeksi, josta pystytään tekemään johtopäätöksiä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). Sisällönanalyysilla aineistoa kuvaillaan koko aineiston sijaan vain valit-

tujen tutkimuskysymysten osalta. Menetelmä sopii suurelle tekstimäärälle, koska se aut-

taa keskittymään valittuihin näkökulmiin ja pienentää datan määrää. (Schreier 2012, 3-

4). Menetelmä sopii tutkimukseeni, koska tarkoituksena on löytää erilaisista teksteistä 

koostuvasta aineistosta EU:n Afrikkaan kohdistuvaan ilmastopolitiikkaan liittyvät il-

maukset. 

 

Käytän aineiston läpikäymisen menetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tuomen 

ja Sarajärven mukaan teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analyysi ei pohjaudu suoraan 

teoriaan, vaan se toimii siinä apuna. Analyysia tehdään aluksi aineistolähtöisesti ja teo-

reettisen viitekehyksen tulokset ohjaavat analyysia vasta loppuvaiheessa. Teorian merki-

tys lopputuloksen kannalta korostuu verrattuna pelkästään aineistolähtöiseen sisällönana-

lyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109-113). Riskinä sisällönanalyysissä on, että analyy-

sin lopputulos esitetään tutkimustuloksina. Sisällönanalyysi kuitenkin vain järjestää ai-

neiston tutkimustulosten tulkitsemista varten. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103). 

 

Analyysin tekeminen 

 

Tein analyysini mukaillen Schreierin (2012, 6) yksinkertaistetun sisällönanalyysimene-

telmän kahdeksaa eri vaihetta. Nämä vaiheet ovat: (1) tutkimuskysymyksen päättäminen; 

(2) aineiston valitseminen; (3) koodirungon laatiminen; (4) aineiston koodaus; (5) koodi-

rungon testaaminen; (6) koodirungon arvioiminen ja muuttaminen; (7) analyysin tekemi-

nen; (8) tulosten tulkitseminen ja esittäminen. 

 

Analyysini aluksi luin läpi valitsemani aineiston ja perehdyin muuhun aiheeseen liitty-

vään materiaaliin. Luettuani aineiston läpi useampaan kertaan, poistin siitä tutkimusky-

symyksiini liittymättömät osiot. Tässä vaiheessa osa alun perin relevanteiksi ajattelemis-
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tani asiakirjoista osoittautuivat turhiksi ja jäivät näin ollen pois. Jäljelle jääneistä asiakir-

joista etsin tutkimuskysymyksiini liittyviä tekstikatkelmia ja ilmauksia, jotka ovat lau-

seita, alalukuja tai kokonaisia lukuja. Järjestin ne alaluokkiin sopivien koodien avulla. 

Käytin Atlas.ti -ohjelmaa aineiston järjestämiseen ja luokitteluun. Ensimmäisen koodaus-

kierroksen jälkeen minulla oli lähes 200 koodia. Toisen kierroksen jälkeen osa koodeista 

muuttui, yhdistyi tai poistui kokonaan ja jäljelle jäi noin 130 koodia. Kävin tämän jälkeen 

vielä jokaisen koodin läpi yksitellen ja seurauksena jäljelle jäi 119 koodia. 

 

Koodauksen jälkeen järjestin samankaltaiset ja toisiinsa liittyvät koodit kategorioiksi. 

Tein tämän etsimällä tärkeimmät (aineistoissa useimmin esiintyneet) koodit ja järjestin 

muut koodit näistä syntyneiden kategorioiden alle. Kategorioita muodostui 14 kappaletta 

ja niiden muodostuttua aineistosta nousi esiin selkeitä teemoja. Nämä teemat olivat jaet-

tavissa EU:n Afrikkaan kohdistuvan ilmastopolitiikan tavoitteiksi ja keinoiksi. Keinot 

olivat lisäksi yhdistettävissä Mannersin (2002) normien levittämisen tapoihin ja käytän-

kin tätä hyödykseni tutkimuksen tuloksien erittelemisessä. Muodostin analyysiprosessista 

koodipuun, joka helpottaa tutkimuskysymyksiin vastaamista (ks. luku 4, taulukko 3). 

 

4 Tulokset 

 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan EU:n ilmastopolitiikka on normatiivista (Lightfoot & 

Burchell 2005; Falkner 2007; Van Schaik & Schunz 2012), jolloin Toccin kriteeristöä 

sovellettaessa EU:n ulkoisen ilmastopolitiikan niin tavoitteiden kuin keinojenkin tulisi 

olla normatiivisia. Näiden seurauksena ilmastopolitiikan tulosten olisi myös oltava nor-

matiivisia. Ilmastopolitiikan tuloksia Afrikassa Pariisin sopimuksen jälkeiseltä ajalta ei 

vielä voida arvioida, joten en keskity tutkielmassani niihin. Tässä luvussa erittelen aineis-

tosta löytyvät EU:n Afrikkaan suuntautuvan ilmastopolitiikan tavoitteet sekä keinot nii-

den saavuttamiseksi. Aineistosta löytyy sekä normatiivisia että intressipohjaisia tavoit-

teita EU:n ilmastopolitiikalle. Ulkoisen ilmastopolitiikan keinoista on löydettävissä Man-

nersin normien levittämistapojen jaottelun mukaiset elementit. Keinojen normatiivisuu-

den suhteen ongelmaksi muodostuu kuitenkin EU:n ja Afrikan välinen epätasapainossa 

oleva valtasuhde. Taulukko 3:n mukainen luokittelu toimii tutkimuskysymyksiin vastaa-

misen apuna. 
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Taulukko 3. Koodipuu tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi 
 

Teema Kategoria Esimerkki 

Ilmastopolitii-

kan keinot 

Tartunnan kautta tapah-

tuva normien levittäminen 

esimerkillä johtaminen EU:n esimerkki 

Informationaalinen levit-

täminen 

aloitteet ja ohjelmat Africa-EU Partnership on 

Climate Change 

Joint Climate Change Decla-

ration 

Global Climate Change Alli-

ance 

energia energiakumppanuus 

investointi, energia 

teknologian siirto, energia 

Proseduraalinen levittämi-

nen 

yhteiset instituutiot, toi-

mielimet, foorumit 

EU-Afrikka huippukokouk-

set 

Afrikka-strategia 

yhteiset foorumit 

talous kauppasopimukset 

kestävä kasvu ja työ 

Vaihdannan kautta tapah-

tuva levittäminen 

rahoitus NDICI-rahoitusväline 

Green Climate Fund 

kehitysyhteistyö valmiuksien kehittäminen 

kehitysapu 

tiede, tutkimus ja tekno-

logia 

teknologian siirto 
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4.1 EU:n tavoitteet ilmastopolitiikassa Afrikan suhteen 

 

Toccin (2007, 4) mukaan normatiivisen ulkopolitiikan tavoitteet tähtäävät kansainvälisen 

ympäristön muokkaamiseen kansainvälisten regiimien, organisaatioiden ja lakien kautta. 

Ne oikeutetaan sillä, että kansainvälinen järjestelmä vahvistuu tavoitteiden toteutuessa. 

Aineiston perusteella osa EU:n Afrikkaan liittyvistä ilmastopoliittisista tavoitteista on 

sekä normeihin että unionin omiin intresseihin pohjautuvia. Osa taas perustuu pelkkiin 

intresseihin. Normatiivinen tavoite on esimerkiksi se, että EU pyrkii saamaan Afrikan 

maat täyttämään Pariisin sopimuksen mukaiset vaatimukset (ks. esim. Euroopan komissio 

2019g). Unioni tukee niitä myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja il-

mastonmuutokseen sopeutumisessa. Toteutuessaan nämä tavoitteet vahvistavat Toccin 

kriteeristön mukaisesti kansainvälistä ilmastonmuutosregiimiä. Kyseisten tavoitteiden oi-

keuttamisessa on mukana kuitenkin myös EU:n oma strateginen laskelmointi. Aineistossa 

normatiivisina tavoitteina näyttäytyvät yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatteen to-

teuttaminen sekä ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon sisällyttäminen ilmastopoli-

tiikkaan. Näiden tavoitteiden edistämisestä EU:lle ei tule selkeää välitöntä hyötyä. 

 

Yleisimpänä ilmastopoliittisena yhteisenä tavoitteena EU:lla ja Afrikalla on ilmaston-

muutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, mikä perustuu intressien lisäksi ympäristön-

suojelu- ja kestävä kehitys -normeihin. Normatiivisen tavoitteen pohjalla on strateginen 

harkinta siitä, että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat haitallisia molemmille. Tavoittee-

seen liittyen Afrikka-kumppanuuteen viitataan usein strategisena kumppanuutena (ks. 

Euroopan parlamentti 2018c; JAES 2007a) niin kuin myös ilmastonmuutokseen strategi-

sena prioriteettina (ks. Euroopan komissio 2015b). Strategiset kumppanuudet, ainakin re-

toriikan tasolla, ovat oleellinen osa EU:n ulkosuhteita ja se näkee ne tärkeinä tehokkaalle 

multilateralismille (Olivier 2011, 62).  

 

Yhteiset intressit tuodaan esiin vuoden 2007 yhteisessä Afrikka-EU -strategiassa sekä 

Euroopan komission ehdotuksessa uudeksi Afrikka-strategiaksi vuodelta 2020 (JAES 

2007a; Euroopan komissio 2020a). JAES-strategian tarkoituksena oli vastata yhteisenä 

huolenaiheena oleviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen (Adelle & Lightfoot 2018, 

255). Nämä strategisina viestityt ilmastopoliittiset tavoitteet pohjautuvat kuitenkin nor-
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meihin, erityisesti kestävään kehitykseen. JAES:n mukaan Afrikalla ja EU:lla on yhtei-

senä tavoitteena ekologisen kestävyyden tukeminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen 

(JAES 2007a). Uuden Afrikka-strategian mukaan yhteisiä intressejä ovat muun muassa 

vihreä kasvu, kestävät investoinnit, ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä energia ja multi-

lateralismin vahvistaminen (Euroopan komissio 2020a). 

 

EU:n normatiiviset tavoitteet  

 

Globaalin etelän valtiot ovat vaikuttaneet ilmastonmuutokseen vähiten, mutta ne ovat silti 

altteimpia sen haitallisille vaikutuksille. EU on ajanut Rion julistuksessa 1992 mainitun 

yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatteen sisällyttämistä kansainväliseen ilmaston-

muutosregiimiin jo Kioton pöytäkirjan neuvotteluista asti. Periaate velvoittaa kaikki val-

tiot osallistumaan ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Sen mukaan voidaan kuitenkin 

hyväksyä valtioiden erilainen sitoutuminen ympäristöongelmien hallintaan ottamalla 

huomioon niiden erilaiset olosuhteet ja valmiudet, tulevat kehitystarpeet sekä niiden his-

toriallinen vaikutus ongelmaan. (Honkonen 2009, 257). 

 

Yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatteen soveltamisen tavoite on normatiivinen. Se 

edistää alhaisen tai keskituloluokan maiden osallistumista ilmastonmuutoksen hillintään 

ilman, että niiden taloudellinen tai muu kehitys vaarantuu. Tavoite nousee esiin esimer-

kiksi Euroopan parlamentin päätöslauselmassa koskien Pariisin ilmastoneuvotteluihin 

valmistautumista: 

 

”-- kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden on tehtävä enemmän yhteistyötä maailman-

laajuiseen ilmastonmuutokseen puuttumiseksi yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaat-

teen mukaisesti.” (Euroopan parlamentti 2015) 

 

Kioton pöytäkirjan jälkeisissä neuvotteluissa EU pyrki saamaan nousevat taloudet tehok-

kaammin mukaan ilmastonmuutoksen hillintään. Se ehdotti, että yhteisen mutta eriytetyn 

vastuun periaatetta käytettäisiin vain vähiten kehittyneiden ja köyhien saarivaltioiden ol-

lessa kyseessä, kun aiemmin myös nousevat taloudet olivat kuuluneet periaatteen piiriin. 

(Sicurelli 2010, 123). Afrikan edustajat ovat tukeneet EU:n positiota periaatteen edistä-

misessä UNFCCC:n ilmastoneuvotteluissa (Sicurelli 2010, 155). 
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Tavoite sisällyttää ihmisoikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo ilmastotoimiin on 

myös normatiivinen. Tällä tavoitteella ei ole välitöntä etua EU:lle, joten se ei perustu 

intresseihin, vaan ihmisoikeusnormiin, joka on yksi EU:n ydinnormeista (Manners 2002, 

242). Tavoitteella vahvistetaan kansainvälisen ympäristöhallinnan lisäksi ihmisoikeuk-

sien toteutumista maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentti tuo tavoitteen esiin Pariisin 

ilmastoneuvotteluiden valmistelua koskevassa päätöslauselmassaan painottaen, ”että on 

tärkeää säilyttää ihmisoikeudet ilmastotoimien ytimessä” (Euroopan parlamentti 2015). 

Sukupuolten tasa-arvon ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden tavoitteen keskeisyydestä ker-

too Euroopan parlamentin päätöslauselma naisista, sukupuolten tasa-arvosta ja ilmasto-

oikeudenmukaisuudesta. Päätöslauselma kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että 

naiset ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle ja että sen vaikutuksista kärsivät eniten 

ne, joilla on vähiten taloudellisia resursseja sopeutumiseen. Ilmasto-oikeudenmukaisuu-

den tarkoitus on yhdistää toisiinsa ihmisoikeudet ja kehitys sekä jakaa ilmastonmuutok-

sesta aiheutuva taakka ja hyödyt oikeudenmukaisesti. (Euroopan parlamentti 2018a). 

 

EU auttaa Afrikan valtioita toimeenpanemaan Pariisin sopimuksen velvoitteet ja sopeu-

tumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin (Euroopan komissio 2019g). Tämä on normatii-

vista, koska Pariisin sopimus on kansainvälinen multilateraalisin keinoin solmittu sopi-

mus ja sen vahvistamiseksi tehdyt toimet ovat Toccin mukaan normatiivisia. EU tukee 

kumppaneitaan kansallisten päästövähennystavoitteiden laadinnassa ja implementaati-

ossa sekä auttaa niitä laatimaan pitkän aikavälin päästövähennysstrategioita (Euroopan 

komissio 2020a). Normatiivisuus ja strategisuus yhdistyvätkin siinä, miten EU oikeuttaa 

kyseisen ilmastopoliittisen tavoitteensa. Sen nähdään olevan EU:n oman edun mukaista, 

että sillä on johtoasema ympäristö- ja kestävän kehityksen kysymyksissä maailmanlaa-

juisesti: 

 

”EU:n maailmanlaajuinen johtoasema puhtaassa energiassa ja ympäristökysymyksissä 

on olennainen osa sen kansainvälisiä tavoitteita.” (Euroopan komissio 2019j) 

 

Implementoinnin edistämisen tavoitteeseen liittyy EU:n pyrkimys rakentaa itselleen iden-

titeettiä ilmastopolitiikan johtajana. Se pyrkii voimaannuttamaan Afrikan maita, jotta ne 

pystyvät toimeenpanemaan Pariisin sopimuksen velvoitteet. Tämä voimaannuttaa myös 

unionia itseään, jolloin se näyttäytyy ”hyvän voimana”, jollaisena EU mielellään itsensä 
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esittää (Bountagkidis ym. 2015). Symbolisen merkityksen takia ympäristöpolitiikka näyt-

täytyy EU:lle houkuttelevana tapana keskittyä sen kansainvälisen identiteetin luomiseen 

ja itsetunnon vahvistamiseen kansainvälisissä neuvotteluissa. EU käyttää normatiivisia 

resurssejaan vaikutusvaltansa lisäämiseksi ympäristöpolitiikan alalla. (Van Schaik & 

Schunz 2012, 172; Scheipers & Sicurelli 2007, 436). 

 

Ilmastopolitiikan normatiivisuus ja strategisuus yhdistyvät myös esimerkiksi talouden 

kohdalla: EU:n kannattaa pyrkiä saamaan aikaiseksi kansainvälisiä kaikkia sitovia pääs-

tövähennystavoitteita, jotta sille ei koituisi taloudellista haittaa päästövähennyksistään 

(Groenleer & Van Schaik 2007, 984). EU:n intresseissä on hiilivuodon estäminen, jolloin 

EU:n päästökauppajärjestelmä toimisi paremmin ja päästöjen vähentäminen olisi kustan-

nustehokkaampaa (Euroopan komissio 2019h). Toccin kriteeristön mukaan hiilivuodon 

estäminen on normatiivinen tavoite, sillä toteutuessaan se ehkäisisi päästöjen ulkoista-

mista ja vahvistaisi kansainvälisen ilmastonmuutosregiimin toimivuutta. 

 

EU:n ei-normatiiviset tavoitteet 

 

Normatiivisesti oikeutettujen tavoitteiden lisäksi Euroopan unionin instituutioiden asia-

kirjoista löytyy ilmastopolitiikan tavoitteita, jotka eivät tähtää kansainvälisen järjestel-

män vahvistamiseen vaan EU:n omien etujen saavuttamiseen. 

 

Energiantuotannon turvallisuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen juuri energi-

antuotannossa tekevät ilmastopolitiikasta strategisen. EU:n intresseissä on vähentää öljy- 

ja kaasuriippuvuutta Venäjästä ja Lähi-idän maista. (Groenleer & Van Schaik 2007, 984). 

Lisäämällä yhteistyötä energian osa-alueella Afrikan valtioiden kanssa, EU voi vähentää 

haavoittuvaisuuttaan energiantarpeen osalta ja parantaa energiaturvallisuuttaan (Bahgat 

2010). Erityisesti energiaan liittyvät intressit tulevatkin aineistossa voimakkaasti esille ja 

EU tavoittelee oman energiavarmuutensa turvaamista Afrikasta saatavalla energialla: 

 

”Afrikalla on suunnattomia luonnonvaroja, jotka voivat turvata sen energiaturvallisuu-

den; korostaa, että mikäli sähköverkot liitetään yhteen menestyksekkäästi, osa Euroopan 

tarvitsemasta sähköstä voisi tulla Afrikasta” (Euroopan parlamentti 2016) 
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EU pyrkii valjastamaan kestävien energianlähteiden potentiaalin kehityksen edistämiseen 

tekemällä kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja nykyaikaisen energian saatavuutta 

paremmaksi Afrikassa (Euroopan komissio 2017b). Se pyrkii vähentämään energia-

köyhyyttä, lisäämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta ja tätä kautta 

taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. (Barra & Svec 2018). 

 

Turvallisuusuhat ovat vaikuttaneet EU:n Afrikka-politiikkaan muiden osa-alueiden 

ohella myös ympäristöpolitiikassa. Energiansaannin turvaamisen lisäksi EU:lla onkin toi-

sena intressipohjaisena ja strategisena ilmastopolitiikan tavoitteena Eurooppaan kohdis-

tuvan muuttoliikkeen vähentäminen. Afrikan merkitys Euroopan turvallisuudelle ja vau-

raudelle on käymässä yhä selvemmäksi Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan tiedonannon mukaan (Euroopan komissio 2017b).  

 

Ilmastonmuutosta pidetään uhkien moninkertaistajana ja EU:n asiakirjoissa sen todetaan 

lisäävän epävakautta esimerkiksi Sahelin alueella. Tämän taas nähdään lisäävän Euroop-

paan kohdistuvaa muuttoliikettä. EU-toimijat pitävät valitettavana sitä, ettei ilmastopa-

kolaisen asemaa ole vielä tunnustettu (Euroopan parlamentti 2015). Ilmastonmuutoksen 

seurauksena talous-, elintarvike-, vesi- ja energiajärjestelmät kärsivät, konfliktit lisäänty-

vät ja muuttopaineet kasvavat (Euroopan komissio 2018c). Muuttoliike on ollut keskei-

nen kitkaa aiheuttava tekijä Euroopan ja Afrikan väleissä, kun EU:n päätöksentekijöihin 

kohdistuu kansalaisilta tulevaa painetta pysäyttää sääntöjenvastainen muuttoliike Afri-

kasta. (Khadiagala 2018, 440). 

 

Asiakirjojen diskurssissa muuttoliikkeen lisääntyminen liittyy Eurooppaan kohdistuviin 

turvallisuusuhkiin, erityisesti terrorismiin. Komission suunnitelmassa ilmastonmuutok-

sen torjumiselle 2020 jälkeisenä aikana yhdistetään ilmastonmuutos potentiaalisiin pitkän 

aikavälin vaikutuksiin, kuten turvallisuushaasteisiin (Euroopan komissio 2015b). EU li-

säsikin painoarvoa ilmastonmuutoksen turvallisuusulottuvuudelle Pariisin sopimuksen 

neuvotteluissa (Sicurelli 2010, 123). Erityisesti Afrikan pohjoiset osat nähdään EU:n tur-

vallisuuden kannalta keskeisinä alueina (Euroopan komissio 2018c). 

 

”-- ilmastonmuutos lisää monia muita uhkia, jotka vaikuttavat suhteettomasti  kehitys-

maihin; toteaa, että kuivuudet ja muut epäsuotuisat sääilmiöt -- vaikuttavat osaltaan hu-
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manitaarisien kriisien  ja jännitteiden syntyyn, lisäävät pakkomuuttoja, radikalisoitu-

mista ja konflikteja; katsoo, että on olemassa näyttöä siitä, että ilmastonmuutos on vai-

kuttanut levottomuuksiin ja väkivallan leviämiseen Lähi-idässä, Sahelin alueella ja Afri-

kan sarvessa ja että sen vaikutukset ulottuvat pitkälle eteenpäin” (Euroopan parlamentti 

2018c) 

 

EU:n kolmas intressipohjainen ilmastopolitiikkaan liittyvä tavoite on hyödyntää kump-

panuutta Afrikan kanssa edistämään eurooppalaisen teollisuuden mahdollisuuksia Afri-

kan markkinoilla. Tämän nähdään lisäävän vaurautta ja työpaikkojen määrää Euroopassa. 

Afrikkaan ja kestävään energiaan kohdistuvien investointien nähdään lisäävän eurooppa-

laisen vähähiilisen teollisuuden mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia pyritään lisää-

mään EU:n omilla toimilla, kuten investoinneilla, rahoituksella ja teknologian siirrolla 

(Euroopan komissio 2019j). 

 

4.2 EU:n käyttämät keinot ilmastopolitiikassa Afrikan suhteen 

 

Tocci (2007) määrittelee normatiivisen ulkopolitiikan keinot sellaisiksi, jotka tapahtuvat 

kansainvälisten ja kansallisten lakien rajoissa. Toccin mukaan laillisten keinojen norma-

tiivisuus johtuu siitä, että ne ensinnäkin vähentävät vahvemman osapuolen valtaa hei-

kompaa kohtaan ja näin turvaavat edes vähän oikeudenmukaisuutta. Toiseksi, lainmukai-

suus asettaa säännöt, jos normatiivinen ja ei-normatiivinen keino kilpailevat keskenään. 

(Tocci 2007). Kuten olen esittänyt luvussa 2.4 pelkkä lainmukaisuus ei kuitenkaan riitä 

keinojen normatiivisuuden määritelmäksi tilanteessa, jossa EU on normien luoja ja levit-

täjä ja Afrikka normien vastaanottaja. Olen tarkentanut Toccin määritelmää ja lisännyt 

lainmukaisuuden vaatimukseen kriteeriksi myös sen, että keinossa ei tule hyödyntää joi-

denkin Afrikan valtioiden mahdollista riippuvuutta EU:sta. 

 

Jos EU:n ilmastopolitiikkaa pidetään aikaisemman tutkimuksen tapaan normatiivisena, 

EU:n ulkoisen ilmastopolitiikan keinot voidaan yhdistää Mannersin identifioimiin nor-

mien levittämisen tapoihin (Manners 2002, 244; ks. luku 2.1). Käytän näitä tapoja kate-

gorioina eritellessäni EU:n käyttämiä keinoja Afrikkaan suuntautuvassa ilmastopolitii-

kassaan. On kuitenkin vaikea vetää selviä jakolinjoja ja usein sama keino edustaa useam-

paa eri normien levittämisen tapaa. Argumentoin, että nämä keinot lakeihin sidottuina-
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kaan eivät kuitenkaan ole välttämättä normatiivisia. Tocci (2007) myös toteaa, että kon-

teksti määrittää keinojen normatiivisuuden ja epäsuhtainen valtasuhde vaikuttaa siihen. 

Näiden kriteerien avulla esitän tässä luvussa, mitkä EU:n Afrikkaan kohdistuvan ulkoisen 

ilmastopolitiikan keinoista ovat tutkimustapauksessani normatiivisia ja mitkä eivät. 

 

Tartunta 

 

Ensimmäinen Mannersin (2002, 244) identifioimista normien levittämisen tavoista on 

tartunta, jolla hän tarkoittaa normien tahatonta jakamista. Tähän kategoriaan kuuluu 

EU:n tapa johtaa esimerkillään ilmastopolitiikassa, joka löytyy myös useammasta EU:n 

asiakirjasta. En kuitenkaan keskity tähän, koska se ei ole nimenomaan Afrikkaan kohdis-

tuvaa. Totean kuitenkin, että tämä toiminta on passiivista ja se EU:n liittyy identiteetin 

rakentamiseen ilmastopolitiikan suunnannäyttäjänä ja johtajana. Se on ollut yksi unionin 

pääasiallisista keinoista ilmastopolitiikassa, varsinkin Kööpenhaminan vuoden 2009 il-

mastoneuvotteluihin asti. Kööpenhaminassa EU:n nähtiin epäonnistuneen, koska se ei 

omalta osaltaan onnistunut edesauttamaan sitovan sopimuksen syntymisessä. Tämä näh-

tiin rajoitteena normatiiviselle vallankäytölle sekä esimerkin voimalle. (Bäckstrand & 

Elgström 2013). 

 

Ilmastopolitiikassa esimerkki esimerkillä johtamisesta on EU:n sisäisen ilmastolainsää-

dännön harmonisoiminen (Van Schaik & Schunz 2012). EU näyttää muille monenvälis-

ten ympäristösopimusten osapuolille, että tiukat ympäristötoimet eivät välttämättä estä 

talouskasvua ja hyvinvointia (Delreux 2018, 35). Esimerkillä johtamisen tilanteessa nor-

mien luoja on passiivinen ja normien vastaanottaja aktiivinen osapuoli (Björkdahl 2012, 

84). Muissa normien levittämisen tilanteissa normien luoja on aktiivisempi ja normien 

vastaanottaja passiivisempi osapuoli. Vaikka esimerkillä johtaminen ei ole yksistään riit-

tävä keino tehokkaaseen ilmastopolitiikkaan, se on silti edelleen osa EU:n agendaa: 

 

”EU:n on jatkossakin johdettava esimerkillään ja vaalittava monenvälistä, sääntöihin 

perustuvaa yhteistyötä. Se on EU:lle paras tapa vastata lähtökohtaisesti globaaliin haas-

teeseen, ja toiminnassamme voimme korostaa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon mer-

kitystä ja muuttaa sen maailmanlaajuiseksi menestystarinaksi” (Euroopan komissio 

2018c) 
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Proseduraalinen 

 

Proseduraalinen normien levittäminen tarkoittaa, että suhde kolmannen valtion kanssa 

institutionalisoidaan. Suhteet sisältävät normatiivisia elementtejä sopimuksissa ja dialo-

gissa. (Manners 2002, 244). EU on institutionalisoinut suhteitaan Afrikan mantereen sekä 

valtioiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyön ylimmät tasot ovat yhteinen 

Afrikka-EU -strategia ja EU-AU -huippukokoukset sekä Cotonoun sopimus. EU:lla ja 

Afrikalla on myös muilla tasoilla yhteisiä foorumeita, kuten Afrikka-EU ministeritroika, 

yhteiset asiantuntijaryhmät (Joint Expert Groups) ja työryhmät (Joint EU-AU Task 

Force). Joka kolmas vuosi järjestettävissä maanosien välisissä huippukokouksissa esi-

merkiksi hyväksytään Afrikka-EU strategian toimintaohjelmat. 

 

Yksi vuoden 2007 JAES-strategian prioriteeteista oli Afrikan ja EU:n ilmastonmuu-

toskumppanuus. Sen tarkoituksena oli laatia yhteinen ilmastopolitiikan agenda ja tehdä 

yhteistyötä maaperän köyhtymisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi. (JAES 2007a). Ilmas-

tonmuutoskumppanuutta on kehitetty strategian toimintaohjelmissa ja sen painoarvo on 

lisääntynyt ajan myötä. Uudessa strategiassa vuodelta 2020 ilmastonmuutos ja vihreän 

siirtymän edistäminen on listattu prioriteettilistassa ensimmäisenä: 

 

”Ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan heikkenemisen vastainen taistelu on tämän su-

kupolven ratkaiseva tehtävä. Tämän takia Eurooppa ja Afrikka ovat liittolaisia kestävän 

energian, liikenneratkaisujen, maanviljelyn, kierto- ja meritalouden, jotka voivat tukea 

Afrikan talouskasvua, kehittämisessä.” (Euroopan komissio 2020a; tekijän käännös) 

 

Ilmastonmuutoskumppanuus nosti ilmastonmuutoksen yhteistyön yhdeksi prioriteetiksi 

ja kasvatti odotuksia yhteiselle ilmastopoliittiselle lähestymistavalle eri tasoilla. JAES:in 

poliittinen vuoropuhelu ei ole kuitenkaan lunastanut alun optimistisia odotuksia. Ilmas-

tonmuutoskumppanuus on vaikuttanut jäävän vain foorumiksi, jonka puheista ei seuraa 

tekoja tai konkreettisia lopputulemia. (Adelle & Lightfoot 2018, 258). 

 

Afrikan ja Euroopan yhteiset huippukokoukset ovat syventäneet maanosien välistä yh-

teistyötä monilla politiikan osa-alueilla, joista ilmasto on yksi. Tästä huolimatta, kokouk-

set ovat samanaikaisesti korostaneet maanosien kumppanuuden asymmetriaa. EU on si-

toutunut huippukokouksissa avustamaan Afrikkaa tiettyjen tavoitteiden saavuttamisessa, 
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eikä toisinpäin, mikä korostaa Afrikan riippuvuutta Euroopasta. Yleisesti ottaen, jos suh-

teissa ei ole keskinäistä riippuvuutta, ne ovat epäsymmetrisiä ja hyödyttävät enemmän 

vahvempaa osapuolta. Yhteistyön rakenteet palvelevat enemmän EU:n intressejä kuin 

Afrikan kehitystä ja kauppaa. (Akokpari 2017, 68-69). 

 

Proseduraaliseen normien levittämiseen sisältyy myös GSP+ (Generalised Scheme of 

Preferences Plus) -kaupanedistämisjärjestelmä (Manners 2013, 44). GSP+ -kannustinjär-

jestelmä laskee tariffit nollaan prosenttiin niiden haavoittuvaisten, alhaisen tulotason ja 

keskitulotason maissa, jotka toimeenpanevat 27 kansainvälistä ihmisoikeuksiin, työnte-

kijöiden oikeuksiin, ympäristönsuojeluun ja hyvään hallintoon liittyvää sopimusta (Eu-

roopan komissio 2020b). 

 

”GSP+-kaupanedistämisjärjestelmässä EU tarjoaa laajemman markkinoillepääsyn ke-

hitysmaille, jotka ovat ratifioineet ja panevat tehokkaasti täytäntöön kansainvälisiä yleis-

sopimuksia, mukaan lukien ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus.” (Euroopan komis-

sio 2015b) 

 

EU käyttää tätä kaikkein haavoittuvaisimmille maille suunnattua kaupanedistämisjärjes-

telmää tiettyjen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä tilanteessa tavoitteena on 

ilmastosopimusten ratifiointi. Järjestelmän on kritisoitu olevan protektionismin väline, 

sillä lisääntyvät kustannukset heikentävät mahdollisuuksia päästä mukaan järjestelmään. 

GSP+ -järjestelmän tehokkuus kannustimena on kyseenalainen. (Slok-Wodkowska 

2013). Siihen sisällytetyt ehtolausekkeet ovat herättäneet kritiikkiä myös Afrikan valtioi-

den edustajilta (Sicurelli 2010, 155). 

 

Informationaalinen 

 

Informationaalisella normien levittämisellä Manners tarkoittaa strategista kommunikoin-

tia kuten uusia poliittisia aloitteita ja julistuksia (Manners 2002, 244). Tällainen aloite on 

esimerkiksi EU:n Maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma+ (Global Climate Change 

Alliance Plus, GCCA+) -aloite. Esimerkki julistuksesta on AKT- ja EU- maiden yhteinen 

ilmastonmuutosta koskeva julistus (ACP-EU Joint Climate Change Declaration). Aineis-

tosta löytyy myös useita energiaan liittyviä poliittisia aloitteita, kuten Afrikan uusiutuvaa 

energiaa koskeva aloite ja älykkään kaupungistumisen tukeminen Afrikassa. Aloitteiden 
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normatiivisuus EU:n ulkoisen ilmastopolitiikan keinoina on sidoksissa kontekstiin, jossa 

niitä käytetään. 

 

GCCA+ on EU:n lippulaiva-aloite, jonka tarkoitus on auttaa köyhimpien ja ilmastonmuu-

tokselle altteimpien maiden sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. Se aloitettiin neljällä 

pilottiprojektilla vuonna 2008 ja tähän mennessä se on rahoittanut yli 80 ilmastoprojektia 

AKT-maissa. Aloitteen kautta myös tuetaan kaikkein haavoittuvaisimpia maita Pariisin 

sopimukseen sisältyvien sitoumusten toimeenpanossa. (Global Climate Change Alliance 

Plus 2020). GCCA+ liittyy oleellisesti kehitysapuun; se on yksi EU:n tavoista sisällyttää 

ilmastonmuutos kehitysyhteistyöhön. Se myös vahvistaa EU:n identiteettiä ilmastopoli-

tiikan johtajana. GCCA+ voidaankin nähdä EU:n lediator -roolin vahvistamisena, sillä se 

yhdistää innovatiivisen politiikanteon teknisen ja rahallisen tuen tarjoamiseen globaalin 

etelän maille ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. “Avustamisen” ja “avunannon” dis-

kurssin takana GCCA+ asettaa kuitenkin selkeät rajat, joiden mukaan liittouman kump-

panimaiden tulee ymmärtää sopeutuminen. Tämä ilmentää valtasuhdetta, jossa EU sane-

lee toiminnan ehdot. EU:n pitäisi käyttää sopeutumisen käsitettä miettiäkseen perusta-

vanlaatuisesti uudelleen niitä tekijöitä, jotka ohjaavat sen kehitysyhteistyötoimintaa. Sen 

pitäisi myös pohtia omaa rooliaan syissä, joiden takia GCCA+ -jäsenmaat ylipäätään ovat 

niin alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. (De Roeck 2019, 162-165). 

 

EU:n ja Afrikan yhteisessä ministeritason ilmastonmuutosjulkilausumassa (EU-Africa 

Ministerial Statement on Climate Change) maanosat vahvistavat sitoutumisensa siihen, 

että ilmastoteot ovat keskeinen osa-alue Afrikka-EU -kumppanuudessa. Molemmat osa-

puolet sitoutuvat tekemään kaiken mahdollisen vakuuttaakseen myös muut kumppaninsa 

reilun, tasapainoisen, oikeudenmukaisen ja kunnianhimoisen laillisesti sitovan sopimuk-

sen saavuttamisen tarpeellisuudesta sekä tarpeesta nostaa maailmanlaajuista kunnianhi-

moa. (Euroopan komissio 2014). AKT- ja EU-maiden yhteisessä ilmastonmuutosjulis-

tuksessa vuodelta 2018 yhteensä 107 valtiota sitoutuu Pariisin sopimuksen tavoitteisiin 

tiedostaen AKT-maiden erityisen alttiuden ilmastonmuutoksen vaikutuksille: 

 

“Muistuttaa, että Pariisin sopimus implementoidaan vastaamaan oikeudenmukaisuutta, 

yhteistä mutta eriytettyä vastuuta sekä kansallisten olosuhteiden valossa eriäviä valmiuk-

sia.” (Euroopan komissio 2014; tekijän käännös) 

 



 34 

Energia on EU:lle intresseihin liittyvä osa-alue. Unioni on mukana kehittämässä Afrikan 

uusiutuvan energian tuotantoa erilaisten aloitteiden ja kumppanuuksien kautta. Sen in-

tresseissä on itse hyötyä Afrikan luonnonvaroista muun muassa uusiutuvan energian 

muodossa ja turvata näin oma energiansaantinsa. EU:n ilmastopolitiikassa on useita uu-

siutuvan energian edistämiseen Afrikassa painottuvia ilmastopolitiikan keinoja. Yksi 

JAES-strategian prioriteeteista on uusiutuva energia ja energiatehokkuus, jota tuetaan Af-

rikan ja EU:n uusiutuvaan energiaan keskittyvällä yhteistyöohjelmalla (Africa-EU Rene-

wable Energy Cooperation Programme, RECP) (JAES 2010). Aineistossa nousevat esille 

myös AU-EU energiakumppanuus (AU-EU Energy Partnership, AEEP) sekä EU:n tuki 

Afrikan uusiutuvaa energiaa koskevalle aloitteelle (African Initiative on Renewable 

Energy, AREI): 

 

”Panemme merkille energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kehittämisen tärkeyden 

ja tuemme Afrikan uusiutuvaa energiaa koskevaa aloitetta (AREI) ja syvennämme stra-

tegista kumppanuuttamme AU-EU energiakumppanuuden kautta (AEEP).” (African 

Union – European Union Summit 2017; tekijän käännös) 

 

Afrikan ja EU:n energiakumppanuus luo pitkän aikavälin puitteet strukturoidulle poliitti-

selle vuoropuhelulle ja yhteistyölle energia-asioissa, jotka ovat strategisesti tärkeitä ja 

reflektoivat molempien maanosien tarpeita (JAES 2007b). AEEP:n tarkoituksena oli vuo-

teen 2020 mennessä muun muassa tuoda uusiutuva energia saataville 100 miljoonalle af-

rikkalaiselle, kaksinkertaistaa maakaasun käyttö Afrikassa ja parantaa energiatehok-

kuutta kaikilla sektoreilla. AEEP ei koske ainoastaan uusiutuvia, mutta myös muita ener-

gianlähteitä. Baptistan ja Plananskan mukaan tämän kumppanuuden päätavoite saattaakin 

olla afrikkalaisen maakaasun tuonnin turvaaminen Eurooppaan sen kasvavan energian-

tarpeen turvaamisen vuoksi. (Baptista & Plananska 2017, 4,7). EU on lanseerannut myös 

erilaisia uusiutuvaan energiaan liittyviä poliittisia aloitteita, kuten Green Energy -aloit-

teen: 

 

“EU:n tulisi olla Afrikan kumppani vihreän rahoituksen, kestävän energian ja energia-

tehokkuuden aloilla käynnistämällä vihreän energian aloitteen (Green Energy), joka pe-

rustuu Afrikan kestävän energian investointien korkean tason foorumin suosituksiin. 
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EU:n ja Afrikan tulisi myös jakaa kokemuksia sosiaalisesti oikeudenmukaisesta siirty-

mästä fossiilisista polttoaineista luopumiseen. (Euroopan komissio 2020a; tekijän kään-

nös) 

 

Vaihdanta 

 

EU peräänkuuluttaa johdonmukaisuutta ilmastopolitiikan ja muiden politiikan osa-aluei-

den, kuten kauppa- ja kehityspolitiikan välillä. Normatiivisessa vaihdannassa normit si-

sällytetään aineelliseen tai rahalliseen vaihdantaan (Manners 2002, 245). Normien hyväk-

syntä on sidottu esimerkiksi mahdollisiin taloudellisiin sanktioihin tai kehitysavun saa-

miseen. Vaihdannan kategoriaan sisältyvät aineistosta löytyvät kehitysavun, rahoituksen 

ja investoinnin, tiede-, tutkimus- ja innovointiyhteistyön sekä teknologian siirron keinot. 

Manners määrittelee vaihdannan keinot normatiivisiksi, mutta argumentoin EU:n ja Af-

rikan välisen epäsymmetrisen valtasuhteen takia niiden olevan osittain ei-normatiivisia. 

Heikommalla osapuolella ei useinkaan ole mahdollisuutta kieltäytyä näistä toimista. Ke-

hitysapu ilmentää valtasuhdetta ja valtasuhteen ollessa asymmetrinen ei voida varmistua 

siitä, että heikompi osapuoli on omaksunut normit vapaaehtoisesti. Normatiiviseen ulko-

politiikkaan ei kuulu voimakeinojen, kuten pakottamisen, käyttäminen (Tocci 2007). 

 

Rahoitus ja investointi 

 

Rahoitus- ja kehitysyhteistyökoodin alle luokiteltavia ilmauksia on aineistossa eniten. 

Tämä kuvastaa sitä, mitkä ovat EU:n pääasialliset kanavat Afrikka-politiikassa. Yhteistyö 

on perustunut tuen antajan ja vastaanottajan suhteelle, mitä erityisesti kehitysyhteistyön 

keinot ilmentävät. EU on kuitenkin siirtymässä kohti investoijan roolia Afrikassa. Rahoi-

tus ja investoinnit ovat oleellinen osa kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ja välttämättömiä 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi. EU ja sen jäsenmaat ovat yh-

dessä maailman suurin julkisen ilmastorahoituksen antaja 21,7 miljardilla eurolla vuonna 

2018. (Euroopan unionin neuvosto 2019c). EU:lla on käytössään monia erilaisia rahoi-

tusinstrumentteja ilmastonmuutokseen liittyvien projektien rahoittamiseksi Afrikassa. Il-

mastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia tuetaan esimerkiksi investointien, kehitys-

avun, GCCA+:n ja vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) kautta. Euroopan 

parlamentin mukaan ilmastorahoitus liittyy myös yleisempään globaalin kehityksen ra-

hoittamiseen ja sen haasteisiin (Euroopan parlamentti 2015). 
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Unioni korostaa investointien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä julkiset va-

rat yksistään eivät ole riittäviä. Valtioiden myöntämän rahoituksen lisäksi EU kannustaa 

yksityistä sektoria kestäviin investointeihin, joilla kurotaan umpeen rahoitusvajetta. (Eu-

roopan komissio 2019h). Investointien tarkoitus on myös tukea nuorten työllisyyttä Afri-

kassa. Afrikalla ja EU:lla onkin kestävien investointien ja työpaikkojen allianssi, joka 

edistää tätä (Euroopan komissio 2019j). EU siirtyy muutenkin Afrikka-strategiassaan 

tuen antaja ja vastaanottaja -suhteesta kohti investoijan roolia ja se on 222 miljardilla 

eurollaan suurin investoija Afrikassa (Euroopan komissio 2020a). 

 

Euroopan parlamentti korostaa vuoden 2019 Madridin ilmastokokouksen valmisteluihin 

liittyvässä päätöslauselmassaan yksityisten investointien merkitystä ilmastotoimissa. Sen 

mukaan EU:n tulee edistää vastuullisen ja kestävän yksityisen rahoituksen saatavuutta 

erityisesti kehitysmaissa turvautumatta kuitenkaan liiallisesti yksityisen sektorin vapaa-

ehtoisiin toimiin. (Euroopan parlamentti 2019). Komission uudessa Afrikka-strategiassa 

todetaan, että investoinnit pitäisi ohjata vahvistamaan Afrikan tieteellisiä valmiuksia tar-

joamalla pääsyä uusien teknologioiden käyttöönottoon. Tämä mahdollistaisi sen, että af-

rikkalaiset valtiot pystyisivät siirtymään vähähiilisen, ilmastonmuutokseen sopeutuvan ja 

vihreän talouskasvun polulle.  (Euroopan komissio 2020a). 

 

Unioni toimii myös naapuruuspolitiikan kautta Afrikka-asioissa ja varsinkin Afrikan poh-

joisten alueiden kanssa se on keskeinen väline. Se käyttääkin Afrikkaan kohdistuvassa 

ilmastorahoituksessaan myös NDICI-rahoitusvälinettä (Neighbourhood, Development 

and International Cooperation Instrument), josta on tavoitteena allokoida 25 prosenttia 

budjetista ilmastotoimiin. NDICI:n ilmastorahoitusosuuden kasvattaminen on osa eu-

rooppalaista Green Dealiä, jossa EU painottaa tuen antamista välittömille naapurialueil-

leen. (Euroopan komissio 2019h). 

 

Kehitysapu 

 

Vuonna 2018 EU:n myöntämä kehitysapu oli 74,4 miljardia euroa, josta ilmastotoimien 

osuus on kasvanut koko ajan suuremmaksi. Tukea on lisätty kansallisesti määriteltyjen 

panosten täytäntöönpanoa ja valmiuksien parantamista varten. (Euroopan komissio 

2019b). Ilmastotoimet sisällytetään enenevissä määrin kehitysapuun (Adelle ym. 2018). 
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Ilmastorahoituksen myöntäminen on normatiivista, jos se ei käytä hyväksi Afrikan mai-

den riippuvuutta EU:sta. Kehitysapuun sisällytettyinä normien levittäminen ei ole norma-

tiivista, sillä osa Afrikan valtioista on riippuvaisia EU:n kehitysavusta, jolloin niillä ei ole 

mahdollisuutta kieltäytyä siitä tai sen mahdollisesti sisältämistä normeista. 

 

Normatiivisesta näkökulmasta katsottuna positiiviset kannustimet eivät loukkaa kolman-

nen osapuolen suvereeniutta yhtä paljon kuin negatiiviset kannustimet. Niiden nähdään 

aiheuttavan myös vähemmän vastustusta. Kuitenkin, positiiviset kannustimet voivat olla 

normatiivisia vain nimellisesti ja perustua samaan pakottavaan logiikkaan kuin negatiivi-

setkin kannustimet. Eri konteksteissa molemmat keinot voivat yhtä lailla edustaa kovan 

voiman käyttöä, joka vain toteutetaan diplomaattisesti. Tietyissä tilanteissa etujen, kuten 

kehitysavun, peruuttaminen voi olla yhtä pakottavaa ja haitallista kuin sanktioiden mää-

rääminen. Konteksti, jossa positiivisia tai negatiivisia kannustimia käytetään, on siis 

oleellinen määritettäessä, missä määrin näitä keinoja voidaan pitää normatiivisina. (Tocci 

2007, 6). 

 

Entisten siirtomaiden riippuvuudella entisten kolonisoijiensa tuesta on negatiivisia vai-

kutuksia niiden kehitykselle. Afrikan valtioiden riippuvuus EU:n tuesta vähentää niiden 

liikkumatilaa EU:n kanssa käytävissä neuvotteluissa. Vaikka EU ei ole alueen ainoa tu-

kija (donor), se on Afrikan maiden suurin kehitysavun antaja ja kauppakumppani, mikä 

tekee riippuvuussuhteen näiden kahden välillä selkeäksi. Riippuvuus voi vaikuttaa ta-

paan, jolla Afrikassa reagoidaan EU:n levittämiin normeihin. Pelko eurooppalaisen avus-

tuksen menettämisestä voi saada hallitukset ja järjestöt strategisesti tukemaan eurooppa-

laisia normeja. Tällöin EU vaikuttaisi pystyvän levittämään normejaan Afrikkaan, mutta 

kyse on vastaanottajan strategisista harkinnoista eikä normien vaikutuksesta. Kyse on siis 

ennemminkin pakottamisesta kuin normatiivisesta vallankäytöstä. Afrikan maat voivat 

kuitenkin myös nousta vastustamaan EU:n normeja. Sicurellin mukaan AKT-sihteeristö 

ja AU:n toimielimet ovatkin äänekkäitä korostaessaan EU:n tekemiä, haitallisiksi koke-

miaan, päätöksiä. Ne ilmaisevat kantansa selkeästi virallisissa lausunnoissa ja kansainvä-

lisessä mediassa. (Sicurelli 2010, 31). Valtasuhteiden ollessa eriarvoiset, EU:n ei kuiten-

kaan ole pakko ottaa tätä palautetta toiminnassaan huomioon.  

 

EU:n pitäisi luovuttaa kehitysavussaan hallintaa avun vastaanottajille. Se tarkoittaisi sel-

laisia toimenpiteitä, joiden myötä Afrikan hallitukset tuntevat omistavansa saadut tuet. 
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Siihen sisältyy vallan siirtäminen lahjoittajalta vastaanottajalle, jolloin avun vastaanotta-

jien näkemyksiä käytettäisiin tukipolitiikan suunnittelussa. Käytännössä kuitenkin EU:n 

kehitysapu ylläpitää epäsymmetristä suhdetta lahjoittajan ja vastaanottajan välillä eikä 

unioni ole halunnut luovuttaa valtaa vastaanottajaosapuolille. EU:n kehitysapu Afrikalle 

palveleekin unionin intressejä kyseenalaistaen sen käyttämän kumppanuus-retoriikan. 

(Akokpari 2017). 

 

Tiede-, teknologia- ja innovointiyhteistyö 

 

Rahoituksen ja kehitysavun lisäksi teknologian siirto sekä tutkimus- ja innovointiyhteis-

työ nousevat esiin aineistossa. Tämä kertoo osaltaan tieteen ja teknologian keskeisestä 

roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. EU:lla on paremmat 

edellytykset innovointiin ja tutkimukseen ja se pyrkii tukemaan myös Afrikan maita vih-

reämmän teknologian kehittämisessä. Teknologian siirrolla tarkoitetaan kehittyneen tek-

niikan viemistä muualle. Keinoa voidaan pitää normatiivisena, koska siinä ei käytetä hyö-

dyksi normien vastaanottajan riippuvuussuhdetta EU:sta. 

 

Horisontti 2020 on EU:n laajin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka tarkoitus on kerätä 

rahoitusta myös yksityiseltä sektorilta. Se on avoinna myös kolmansille maille ja EU-

toimielimet pyrkivät edistämään sen hyödyntämistä kumppanimaissa (ks. esim. Euroopan 

komissio 2015b). AU:n piirissä olevat projektit olivat saaneet Horisontti 2020 -ohjelman 

puitteissa vuodesta 2016 lähtien 31,2 miljoonaa euroa EU:lta ja 2,9 miljoonaa euroa yk-

sityisen sektorin investoinneista. Afrikan valtioiden osallistumisen osuus on kuitenkin 

pienentynyt Horisontti 2020:n aikana verrattuna sitä edeltäneeseen Seventh Framework 

Programme -ohjelmaan. Alueidenvälistä tiede, tutkimus ja innovointi -yhteistyötä on ke-

hitetty tasavertaisemmaksi. Siitä onkin muodostumassa enenevissä määrin yhteisomista-

juuteen ja tasavertaisuuteen perustuvan kumppanuuden mukainen. Yhteistyö edistää yh-

teisiä intressejä ja etuja. Sen rahoitus on kuitenkin EU:n vastuulla, joten yhteisrahoitusta 

pitää vielä kehittää. (Kraemer-Mbula ym. 2018). 

 

Yhteistyö on läsnä erityisesti energian osa-alueella. EU ja AU ovat käynnistäneet vuonna 

2017 ilmastonmuutosta ja kestävää energiaa koskevan tutkimus- ja innovointikumppa-

nuuden. Se keskittyy ilmastopalveluihin, uusiutuviin energianlähteisiin sekä energiaan ja 

energiatehokkuuteen. (Euroopan komissio 2018a). Erityisesti Afrikassa, EU:n neuvoston 



 39 

mielestä, siirtymistä kilpailukykyiseen ja kestävään energiantuotantoon tulisi tukea sään-

telyjärjestelmän parantamisella, joka mahdollistaisi yksityisten investointien ja rahoituk-

sen hankkimisen paremmin. (Barra & Svec 2018). 

 

“Kestävän ja kohtuuhintaisen energian saatavuus on avainkysymys afrikkalaisille ja eu-

rooppalaisille. Laajoilla ja käyttämättömillä luonnonvaroillaan Afrikka on ihanteellinen 

paikka kehittää uutta teknologiaa ja uusiutuvaa energiaa, kun taas EU:lla on erityisen 

hyvät valmiudet tukea valmiuksien kehittämistä ja tarjota uusiutuvan energian ja ener-

giatehokkuuden teknologioita sekä avustaa sopivan sääntely- ja sijoitusjärjestelmän pe-

rustamisessa.” (JAES 2010; tekijän käännös) 

 

Yksi JAES-strategian yleisistä tavoitteista ilmastonmuutoskumppanuuden puitteissa on 

parantaa Afrikan valmiuksia ilmastonmuutokseen vastaamisessa erityisesti tukien tiedon 

ja datan tuotantoa Afrikassa. Yksi esimerkki on ClimDev-Africa -aloite, jota EU tukee 

rahallisesti. Ohjelmalla kerätään Afrikan ilmastotietoja kehityksen ja ilmastopolitiikan 

tukemiseksi. (Adelle & Lightfoot 2018, 258-259). Toinen esimerkki on Saharan ja Sahe-

lin alueen niin sanotun vihreän muurin rakentamisaloite (Great Green Wall of the Sahara 

and Sahel Initiative, GGWSSI) (Euroopan komissio 2014). Afrikkalaiset hallitukset vaa-

tivat ilmastonmuutoskumppanuuteen erillistä toimea aavikoitumisen ja maaperän huo-

nontumisen ehkäisemiseksi. GGWSSI:n alkuperäinen tavoite oli muodostaa 15 kilomet-

rin pituinen kasvillisuusvyöhyke, mutta aloitteen tavoitteet ovat laajentuneet kattamaan 

myös köyhyyden vähentämisen, ruokaturvan sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen. 

(Adelle & Lightfoot 2018, 259). Myös GCCA+ tukee valmiuksien kehittämistä Afrikassa. 

 

”Valmiuksien kehittäminen on keskeinen osa EU:n kehitysapua, ja kaikkiin kehitysavun 

yhteistyöhankkeisiin ilmastonmuutoksen alalla sisältyy teknologian siirtoa koskevia toi-

mia. Eurooppa on johtava toimija vähähiilisten teknologioiden alalla ja säilyttää ase-

mansa erilaisten poliittisten aloitteiden ansiosta. EU tukee teknologian kehittämistä ja 

käyttöönottoa kehitysmaissa merkittävillä investoineilla innovointiin.” (Euroopan komis-

sio 2015a) 

 

Avoin levittäminen 

 

Normien avoimella levittämisellä Manners (2002, 245) tarkoittaa EU:n fyysistä läsnäoloa 

kolmannessa maassa tai kansainvälisessä organisaatiossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
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EU:n edustustoja ja jäsenmaiden suurlähetystöjä Afrikassa sekä molempien osapuolien 

läsnäoloa esimerkiksi YK:ssa. EU levittää normejaan avoimesti myös itse aluille pa-

nemissaan organisaatioissa kuten GCCA+:ssa (Euroopan parlamentti 2019). Kansainvä-

lisissä organisaatioissa tapahtuvan poliittisen vuoropuhelun lisäksi EU harjoittaa sitä 

myös alueiden välisellä ilmastodiplomatiallaan. 

 

Aineistossa nousee esiin EU:n Afrikkaan vaikuttava rooli UNFCCC:n kansainvälisissä 

ilmastoneuvotteluissa sekä EU:n ilmastodiplomaattinen koneisto. EU on jo Kioton pöy-

täkirjan neuvotteluiden aikana tehnyt tiivistä yhteistyötä Afrikan valtioiden kanssa ja ne 

ovat muodostaneet yhteisiä kantoja ilmastoneuvotteluissa. EU tukee Afrikan maiden neu-

votteluresursseja ja pyrkii parantamaan niitä. Tämä on kirjattu osaksi yhteistä Afrikka-

EU -strategiaa. Tämä reflektoi sitä, että EU suosii multilateraalista ja siten usein YK-

lähtöistä, laillisesti sitovaa ratkaisua ympäristöongelmille. (Delreux 2018, 34-35). 

 

EU auttaa Afrikan maita parantamaan neuvotteluvalmiuksiaan liittyen UNFCCC:n ilmas-

toneuvotteluihin, ja on samalla pyrkinyt saamaan ne tukemaan unionin kantoja näissä 

neuvotteluissa. Kun EU suostuttelee Afrikan edustajia tukemaan sen kantoja, vahvemman 

heikompaan osapuoleen kohdistuva suostuttelu voidaan nähdä myös pakottamisena. Tä-

män takia tätä ilmastopolitiikan keinoa ei voi luokitella normatiiviseksi. Kansainvälisten 

neuvotteluiden jälkeenkin EU on aktiivisesti pyrkinyt saamaan Afrikan valtiot ratifioi-

maan sopimukset ja vahvistamaan niitä. Vastaavasti afrikkalaiset edustajat ovat vaatineet 

EU:lta taloudellista tukea ja valmiuksien kehittämiseen tarkoitettuja ohjelmia kansainvä-

listen ympäristösopimusten implementoinnin avuksi. (Sicurelli 2010, 118). 

 

Yhteistyö globaalilla tasolla keskittyy EU:n puolelta liittouman syventämiseen Afrikan 

maiden kanssa, jotta se pystyy paremmin vastaamaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen ai-

heuttamaan haasteeseen (JAES 2007a). Uudessa Afrikka-strategiassa huomautetaan, että 

EU ja Afrikka yhdessä muodostavat suurimman äänestysblokin YK:ssa: 

 

”Meillä on yhteisenä intressinä tehdä yhteistyötä monenvälisyyden ja yhteisten agendo-

jen (esim. ilmastotoimet, digitalisaatio jne.) suhteen, joihin voidaan vastata tehokkaasti 

vain yhdessä. Afrikka ja Eurooppa muodostavat yhdessä YK:n suurimman äänestysblo-

kin. Yhdistämällä voimamme, olemme saavuttaneet keskeiset kansainväliset sopimukset, 
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kuten kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteet sekä ilmastonmuutosta koskevan Pa-

riisin sopimuksen, ja olemme sitoutuneet niiden täytäntöönpanoon. -- Afrikan ja EU:n 

olisi tartuttava kaikkiin mahdollisuuksiin jatkaakseen tehokasta toimintaa kaikilla YK:n 

kolmen pilarin keskinäisen edun strategisilla aloilla ja varmistettava yhteistyö ja kanto-

jen yhdenmukaistaminen tarvittaessa.” (Euroopan komissio 2020a; tekijän käännös) 

 

Liittoumien muodostamiseen liittyy oleellisesti tehokas diplomatian keinojen käyttämi-

nen. Diplomaatit voivat esimerkiksi seurata miten hyvin EU:n intressit, normit ja poliit-

tiset prioriteetit vastaavat muiden maiden prioriteetteja. (Torney & Cross 2018, 52). Täl-

löin EU:n on helpompi kerätä taakseen sen kanssa samoja näkemyksiä kannattava joukko 

valtioita. EU kehittikin Pariisin neuvotteluita edeltävänä aikana ilmastodiplomatian toi-

mintasuunnitelman, jonka yhtenä päätehtävänä on tukea vähäpäästöistä ja ilmasto- sekä 

katastrofinsietokykyistä (resilience) kehitystä EU:n kehitysyhteistyön välityksellä. EU 

käyttää diplomaattisia välineitä varmistaakseen, että vihreät liittoumat ovat osa sen suh-

teita Afrikan kanssa (Euroopan komissio 2019h). Taloudellisesti EU:sta riippuvaisiin toi-

mijoihin kohdistettuina ilmastodiplomatian suostuttelun keinot näyttäytyvät pakottami-

sena, ei-normatiivisina keinoina.  

 

Pariisin ilmastokokouksen viimeisinä päivinä EU ja 79 AKT-maata muodostivat korkean 

kunnianhimon liittouman (high-ambition coalition). Ne sitoutuivat solmimaan laillisesti 

sitovan ja reilun sopimuksen, joka perustuu pitkän aikavälin kunnianhimoon ja tieteelli-

seen tutkimukseen. Lisäksi koalitio sitoutui läpinäkyvyyteen ja vastuuseen hiilidioksidi-

päästöjen vähentämisessä sekä valvomaan edistymistä viiden vuoden välein. Lopulta yli 

100 maata lisäsi nimensä tähän koalitioon, joka viitoitti tietä ensimmäiselle universaalille 

ilmastosopimukselle. (Torney & Cross 2018, 51). Tämä oli osoitus siitä, että EU:n ilmas-

todiplomatian työ oli onnistunutta Pariisin ilmastoneuvotteluiden valmisteluvaiheessa. 

 

”Mikä tärkeintä, EU:n ilmastodiplomatian osana unioni ja sen kumppanit kokosivat yh-

teen laajan joukon kehittyneitä ja kehittyviä maita erittäin kunnianhimoisten ilmastota-

voitteidensa taakse.” (Euroopan komissio 2016c) 
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4.3 EU:n ilmastopolitiikan muodot 

 

Olen analysoinut EU:n ulkoisen ilmastopolitiikan tavoitteita ja keinoja EU:n normatiivi-

sen vallan teorian ja Toccin laatiman kriteeristön, jota tarkensin tutkimuskohteeseen so-

pivaksi, läpi. Erittelemällä EU:n ilmastopolitiikan tavoitteet ja niihin liittyvät keinot tu-

lokset pystytään yhdistämään Toccin ulkopolitiikan tyyppien jaotteluun (taulukko 4). Osa 

EU:n käyttämistä ilmastopoliittisista keinoista on yleisluontoisia ilmastonmuutoksen hil-

lintään yleisellä tasolla liittyviä. En ole ottanut niitä mukaan taulukkoon, vaan sen sijaan 

olen keskittynyt tarkempiin tavoitteisiin ja näihin liittyviin keinoihin. Näiden avulla pys-

tyn vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Taulukosta huomataan, että tavoitteiden ja keino-

jen normatiivisuus vaihtelee ja EU:n ilmastopolitiikka Afrikkaa kohtaan on erilaista ti-

lanteen mukaan. 

 

Taulukko 4. EU:n ilmastopolitiikan tyypit (Mukautettu: Tocci 2007, 7) 

 ilmastopoliittisten tavoitteiden oikeuttaminen 

normatiivinen ei-normatiivinen 

ilmastopolitiikan 

keinot 

normatiivinen normatiivinen 

 

yhteisen mutta 

eriytetyn vastuun pe-

riaatteen sisällyttämi-

nen 

 

ilmastosopimusten 

toimeenpanon edistä-

minen Afrikassa 

status quo 

 

 

Euroopan energiavarmuuden 

turvaaminen 

 

 

Eurooppalaisen teollisuuden 

mahdollisuuksien lisääminen 

ei-normatiivinen imperialistinen 

 

ilmastosopimusten 

toimeenpanon edistä-

minen Afrikassa 

reaalipolitiikka 
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Normatiivinen ilmastopolitiikka 

 

Toteutuessaan EU:n tavoite saada Afrikan maat toimeenpanemaan Pariisin ilmastosopi-

mus vahvistaa kansainvälistä ilmastonmuutosregiimiä. Tavoite oikeutetaan siis normatii-

visesti. Kun EU käyttää tavoitteen toteuttamisen keinoina investointeja ja kehitysavusta 

erillistä ilmastorahoitusta, myös keinot ovat normatiivisia. EU:n harjoittama ilmastopoli-

tiikka tässä tilanteessa on siis kriteerien mukaan normatiivista. Samoin normatiivisen yh-

teisen mutta eriytetyn vastuun periaatteen edistämisen kohdalla EU käyttää normatiivisia 

keinoja, kuten poliittisiin aloitteisiin sisällyttämistä, tavoitteen edistämiseksi. 

 

Jos EU:n politiikka on normatiivista, normit edeltävät intressejä. Van Schaikin ja Schun-

zin mukaan tarkoituksenmukaisuus on ollut tärkein logiikka, jonka mukaan EU on suun-

nitellut ilmastopolitiikkaansa. Normatiivisuus ei kuitenkaan tarkoita, että EU:n ilmasto-

politiikka olisi aina tehokasta tai että sen edistämä politiikka olisi vihreintä tai kunnian-

himoisinta. Esimerkiksi vuonna 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksessa EU esiintyi 

vahvasti normatiivisena ja toimi sen mukaisesti, mitä se näki tarkoituksenmukaisena. 

Kuitenkin, muut merkittävät toimijat, kuten Yhdysvallat ja BASIC-maat (Brasilia, Etelä-

Afrikka, Intia ja Kiina) eivät toimineet saman logiikan mukaisesti. Nämä maat olivat val-

miimpia suojelemaan omia lyhyen aikavälin intressejään kuin tukemaan tieteeseen perus-

tuvia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EU:n normatiivinen vallankäyttö ei siis 

ollut Kööpenhaminassa tehokasta muuttamaan sitä, mikä nähdään normaalina kansainvä-

lisissä suhteissa. (Van Schaik & Schunz 2012). 

 

EU:n normatiivisella ilmastopolitiikalla on rajoituksensa myös Afrikan suhteen. Afrikan 

edustajat ovat esimerkiksi kritisoineet tuen riittämättömyyttä ilmastosopimusten imple-

mentoinnin tarpeita varten. Myös eurooppalaisten mieltyminen markkinamekanismeihin 

on herättänyt huolta köyhimpien Afrikan valtioiden joutumisesta marginaaliseen ase-

maan, koska niitä ei pidetä houkuttelevina vihreille investoinneille. (Sicurelli 2010, 155-

156). Aineiston mukaan EU pyrkii edistämään vihreitä investointeja Afrikkaan, mutta jos 

tämä on kiinni yksityisen sektorin kontribuutiosta, herää kysymys, onko se riittävää vai 

jätetäänkö useat Afrikan maat oman onnensa nojaan. 
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Imperialistinen ilmastopolitiikka 

 

Jos EU pyrkii saamaan Afrikan maat toimeenpanemaan ilmastotoimet pitämällä imple-

mentaatiota ehtona GSP+ -kaupanedistämisjärjestelmään pääsylle tai kehitysavun saami-

selle, EU:n ilmastopolitiikka on jaottelun mukaan imperialistista. Imperialistisen ulkopo-

litiikan harjoittaja muokkaa normatiivista ympäristöä esimerkiksi esiintymällä dominoi-

vassa asemassa ja edistämällä uusia sääntöjä, jotka palvelevat sen omia etuja (Tocci 2007, 

8). Normien levittäminen ei tapahdu tyhjiössä vaan vastassa ovat normien vastaanottajan 

paikalliset olosuhteet ja arvot. Manners ottaa tämän huomioon puhuessaan kulttuurisesta 

suodatuksesta yhtenä tekijänä, joka vaikuttaa EU:n normien levittämiseen (Manners 

2002, 245). Peilatessaan EU:n normien levittämistä omia olosuhteitaan vasten, afrikka-

laiset johtajat ovat kritisoineet EU:ta koherenssin puutteesta normien levittämisessä. He 

näkevät sen johtuvan EU:n jäsenmaiden uuskolonialistisista intresseistä. (Sicurelli 2010, 

152). 

 

GSP+ -kaupanedistämisjärjestelmän tyyppiset ehtolausekkeet ovat herättäneet epäilyksiä 

EU:n uuskolonialistisista pyrkimyksistä Afrikassa. Tämä kritiikki nostaa esiin huolen 

EU:n intresseistä muihin Afrikan asioihin, kuten kauppaan ja turvallisuuteen. EU nähdään 

eurosentrisenä ja omia etuja ajavana toimijana, joka yrittää levittää omia toimintatapojaan 

Afrikkaan. EU:n kauppa- ja turvallisuuspolitiikkaa motivoivat intressit Afrikkaa kohtaan 

heikentävät sen sitoutumista esimerkiksi kehitysyhteistyöhön. (Sicurelli 2010, 155-156; 

Scheipers & Sicurelli 2008, 618-620). 

 

Scheipers’in ja Sicurellin haastattelemien Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden viran-

haltijoiden mukaan pelko EU:n uudesta kolonialismista leijuu poliittisen kumppanuuden 

yllä ja jos tämä pelko muuttuu vallitsevaksi, EU:n pyrkimys olla näihin maihin suuntau-

tuvan solidaarisuuden puolustaja hankaloituu. (Scheipers & Sicurelli 2008, 618-620). 

EU:n toimintaa Afrikan suuntaan ilmastopolitiikassa voidaan pitää uuskolonialistisena 

myös sen takia, että se pyrkii ylläpitämään suhteita entisiin kolonioihinsa eikä päinvastoin 

vähentämään riippuvuussuhdetta. Sitä voidaan pitää uuskolonialistisena myös siksi, että 

EU on pitkälti sanellut suhteen säännöt. (Karagiannis 2004, 12). 
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Kehityskriittisten näkökulmien mukaan myös (kestävän) kehityksen käsityksen ja dis-

kurssin itsessään voidaan nähdä olevan läntisten teollisuusmaiden keksintö, jolla on käy-

tetty valtaa ja määritetty globaalin etelän maita. Taloudellisen vallankäytön välineen li-

säksi se voidaan nähdä länsimaiden strategiana globaalin etelän ”alikehittyneisyyteen” 

(underdevelopment) vastaamiseksi. (Escobar 1992). Kehitysdiskurssi asettaa keskiöön 

länsimaiset standardit, joita vasten muiden alueiden tilanteita arvioidaan. Poliittisten, ta-

loudellisten ja kulttuuristen vaikutusten lisäksi tämä pitää yllä hegemonista ajatusta län-

nen paremmuudesta. (Escobar 1995). EU käyttää asiakirjoissaan toistuvasti kehitysmaa-

termiä viitatessaan alhaisen ja keskitulotason maihin ja siten ylläpitää tätä asetelmaa. 

 

Status quo -orientoitunut ilmastopolitiikka 

 

EU:n käyttämät keinot oman energiavarmuutensa turvaamiseksi ja eurooppalaisen teolli-

suuden mahdollisuuksien parantamiseksi Afrikassa ovat normatiivisia, vaikka tavoitteet 

perustuvat sen omiin intresseihin eivätkä kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseen. 

Pääasialliset keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat poliittiset aloitteet, inves-

toinnit, tiede-, tutkimus- ja innovointiyhteistyö sekä teknologian siirto. 

 

Status quon säilyttäminen tässä tapauksessa voisi olla sitä, että EU haluaa pitää kiinni 

”monopoliasemastaan” Afrikassa ja taata näin siitä sille itselleen koituvat edut. Tällöin 

etu on Afrikasta peräisin olevan energian saannin turvaaminen, jolloin unionin energia-

riippuvuus esimerkiksi Venäjästä vähenisi. EU:n asema Afrikan pääkauppakumppanina 

ja muuna kumppanina on haastettu muun muassa Kiinan, Yhdysvaltojen ja Venäjän ta-

hoilta. Näiden tahojen Afrikkaan kohdistuvalla politiikalla ei ole juurikaan tekemistä nor-

matiivisuuden kanssa. Lisääntyvä kansainvälinen kilpailu lisää EU:llekin painetta toimia 

normatiivisuuden sijaan omat taloudelliset intressit edellä, jotta se pystyy säilyttämään 

etunsa Afrikan suurimpana kumppanina. (Tocci ym. 2008, 24-25). 

 

Reaalipolitiikka 

 

Realistisen lähestymistavan mukaan valtiot tekevät yhteistyötä vain, jos se on niiden kan-

sallisten intressien mukaista. Sen mukaan jäsenmaiden intressit ohjaavat unionin ulkopo-

liittista päätöksentekoa, ja EU edistää normejaan omien intressiensä takia. Realistisen nä-
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kökulman mukaisesti ulkopoliittinen yhteistyö EU jäsenmaiden välillä tapahtuu vain sii-

hen asti, että ne pystyvät käyttämään kollektiivista hegemoniaa rajojensa ulkopuolella ja 

siten toimia vastapainona Yhdysvaltojen vallalle kansainvälisissä suhteissa. Realistinen 

selitys EU-Afrikka suhteille siten olisi, että EU:n ulkopolitiikkaa ohjaa jäsenmaiden in-

tressi säilyttää hegemoninen valta Afrikan maihin ja viime kädessä Euroopan turvallisuu-

den ja talouskasvun varmistaminen. (Sicurelli 2010, 160). 

 

Uudet turvallisuusuhat, pakolaisuus ja terrorismi ovat tulleet relevantimmiksi ja siten vai-

kuttaneet EU:n Afrikka-politiikkaan myös ilmastonmuutoksen osa-alueella.  Analysoita-

essa aineistoani Toccin kriteeristöllä, EU:n Afrikkaan kohdistuva ilmastopolitiikka ei ole 

kuitenkaan reaalipoliittista. Tämä on linjassa myös muiden tutkijoiden tekemien havain-

tojen kanssa unionin ulkoisesta ilmastopolitiikasta. EU:n institutionaalisen rakenteen, 

jossa valta on jaettu monelle eri tasolle ja valtiolle, nähdään luovan rajoituksia kovan 

reaalipolitiikan toteuttamiselle. Unionin päätökset eivät ole ainoastaan hallitustenvälisten 

neuvotteluiden tuloksia vaan kompromisseja kansallisten ja ylikansallisten instituutioiden 

välillä. (Sicurelli 2010, 161; Manners 2002; Tocci 2007; Falkner 2007, 510). 

 

4.4 Tulosten pohdinta 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella EU:n Afrikkaan kohdistuvan ilmastopoli-

tiikan normatiivisuutta analysoimalla EU-toimielinten asiakirjoja sekä Afrikka-EU -stra-

tegiaa sisällönanalyysin keinoin. Analysointia on ohjannut Toccin (2007) laatimat kritee-

rit normatiivisen ulkopolitiikan empiiriselle tutkimukselle. Tarkensin kriteeristöä tutki-

muskohteeseen soveltuvaksi lisäämällä huomion keinojen normatiivisuuteen ja epäsym-

metriseen valtasuhteeseen liittyen. Käytetyn kriteeristön avulla on pystytty arvioimaan 

EU:n Afrikkaan kohdistuvan ilmastopolitiikan tavoitteiden ja keinojen normatiivisuutta. 

Tutkimus laajentaa EU:n ilmastopolitiikan normatiivisuudesta käytävää keskustelua 

osoittamalla, että normatiivisuus vaihtelee ilmastopoliittisten toimien kohteen ja tilanteen 

mukaan. EU:n ilmastopolitiikka ei ole Afrikka-suhteessa täysin normatiivista, vaan se on 

tilanteen mukaan normatiivisen lisäksi imperialistista tai vallitsevaa tilannetta ylläpitä-

vää. Reaalipoliittista se ei tutkimuksen perusteella ole. Vaikka ilmastopolitiikka on tutki-

muksen mukaan osittain normatiivista, huomataan, että EU-Afrikka suhteet ovat edelleen 
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epäsymmetriset vallan osalta. Tällöin normatiiviseenkin ilmastopolitiikkaan kohdistuu 

ongelmia. 

 

Aineisto osoittaa, että Afrikka-suhteiden kontekstissa EU:lla on tavoitteena kansainväli-

sen ilmastonmuutosregiimin vahvistamisen lisäksi myös oman edun tavoittelu energian-

saannin turvaamisen, Euroopan turvallisuuden takaamisen ja eurooppalaisen teollisuuden 

mahdollisuuksien lisäämisen muodossa. EU:n ilmastopolitiikka on siis yhdistelmä erilai-

sia motiiveja ja argumentteja. Ilmastopolitiikan keinojen osalta EU noudattaa Toccin kri-

teeristön mukaisesti omia ja kansainvälisiä lakeja toiminnassaan. Kuten analyysista huo-

mataan, kaikki sen keinot eivät ole silti normatiivisia, kun otetaan huomioon sen ja Afri-

kan välinen epäsymmetrinen valtasuhde. Tämä valtasuhde saa EU:n Afrikkaan kohdistu-

van suostuttelun näyttämään pakottamiselta. Myöskään kehitysavun mukana normien le-

vittäminen ei ole normatiivista, sillä joillain Afrikan mailla ei ole mahdollisuutta kieltäy-

tyä siitä tai sen mahdollisesti sisältämistä normeista. 

 

EU on ottanut itselleen roolin ilmastopolitiikan johtajana, ja se pyrkii Afrikkaan suuntau-

tuvalla ilmastopolitiikallaan pitämään tätä asemaa itsellään. Se näyttäytyy Afrikan mai-

den kumppanina, vaikka toimiikin omilla ehdoillaan ja omat intressit tähän toimintaan 

sisällyttäen. Normit ja strategiset tavoitteet ovatkin linkittyneet EU:n ilmastopolitiikassa 

toisiinsa. Tuloksista huomataan myös, että EU on pyrkinyt valtavirtaistamaan ilmastotoi-

met politiikan muihin osa-alueisiin, kuten kehitysyhteistyöhön, kauppapolitiikkaan ja ul-

kopolitiikan laajempaan agendaan. EU näkee itsensä toimijana, joka ottaa huomioon mui-

den kuin teollisuusmaiden eriävät tarpeet ilmastopolitiikassa. Vaikka EU pyrkii voimaan-

nuttamaan Afrikan valtioita, tämä toiminta tähtää oman identiteetin rakentamiseen hyvän 

voimana. EU-toimijoiden diskurssissa normatiivisuudelle annetaankin positiivinen kon-

notaatio, vaikka normatiivisuus on analyyttisesta näkökulmasta neutraalia. 

 

EU pyrkii ilmastopolitiikallaan pitämään suhteita yllä EU-maiden entisten siirtomaiden 

kanssa. Avunantoon ja normeihin keskittyvän diskurssin taakse kätkeytyy epäsymmetri-

nen valta-asetelma Euroopan ja Afrikan välillä. Kolonialistinen historia sekä pitkäaikai-

nen avun antajan ja vastaanottajan suhde on vaikuttanut kahden maanosan väliseen yh-

teistyöhön. EU on suhteen dominoiva osapuoli, joka sanelee suhteen säännöt ja toiminta-

tavat. EU hidasti maanosan kehitystä kolonialismin aikana ja nyt se sanelee tämän kehi-

tyksen ehdot ja suunnan. EU:n pitää olla varovainen, ettei sen normien levittäminen ole 
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tuulahdus kolonialismin ajalta. Se ei saa myöskään olettaa normiensa olevan yleismaail-

mallisia ja kaikkialla hyväksyttyjä. Liberaalien ja länsimaisten normien omaksuminen ei 

ole välttämättä merkki edistymisestä, vaikka näin oletetaan EU:n asiakirjoissa, jotka pai-

nottavat näitä normeja. Tutkimuskirjallisuudesta on löydettävissä viitteitä EU:n uuskolo-

nialismin pelosta afrikkalaisten keskuudessa (ks. esim. Sicurelli 2010). 

 

Julkisessa keskustelussa näkyy puhetta siitä, että EU pyrkii tasavertaiseen suhteeseen Af-

rikan kanssa. Euroopan komission uuden Afrikka-strategian ehdotuksen tarkoitus onkin 

uudistaa suhdetta. Jos suhteet ovat aidosti tasavertaiset, normatiivisuus olisi saavutetta-

vampi ideaali Afrikka-suhteissa. En kuitenkaan usko, että EU:sta ja Afrikasta tulee Af-

rikka-strategia -aiepaperin mukaan aidosti tasavertaiset kumppanit. Maanosien välinen 

epäsymmetrisyys on syvällä suhteiden dynamiikassa. Pelkkä retoriikan tasolle jäävä 

kumppanuus ei riitä sitä korjaamaan tasavertaiseksi. Niin kauan, kun Afrikka tarvitsee ja 

saa EU:n apua kehitysavun ja ilmastorahoituksen muodossa, voidaan kyseenalaistaa, 

onko edes mahdollista päästä aidosti pois avun antajan ja vastaanottajan suhteesta. 

 

EU:hun viitataan kirjallisuudessa keskeneräisenä projektina (Tereszkiewicz 2020). Mihin 

suuntaan sen tulisi tämän tutkimuksen valossa kehittyä? Jos EU haluaa olla aidosti ja 

tehokkaasti normatiivinen toimija, sen pitää luovuttaa valtaa myös Afrikalle toimien mää-

rittelemisessä, ottaa sen näkemykset huomioon ja suunnitella yhteistyötä yhdessä. Nor-

matiivisen toiminnan tulisi perustua aidosti jaetuille, yhteisille arvoille, ei vain EU:n uni-

versaaleiksi olettamille (liberaaleille ja länsimaisille) arvoille. EU:n pitää ottaa myös oma 

roolinsa huomioon ongelmien aiheuttajana: miksi ilmastonmuutos vaikuttaa eniten Afri-

kassa? Miksi Afrikan mailla ei ole valmiuksia vastata siihen? 

 

EU:n monopoliasema Afrikassa on uhattuna, kun muut toimijat, kuten Kiina, Yhdysvallat 

ja Venäjä (Tocci ym. 2008, 25) ovat kasvattaneet merkitystään Afrikassa. Ne voivat näyt-

täytyä joissain tapauksissa EU:ta houkuttelevimmilta kumppaneilta (Olivier 2011) pal-

vellen varsinkin lyhyen aikavälin intressejä yrittämättä levittää omia arvojaan samalla 

Afrikkaan. Jos EU haluaa olla jatkossakin merkittävä toimija Afrikassa, sen pitää uudistaa 

toimintaansa. Muut toimijat eivät ole normatiivisia, joten EU:n pitää ottaa huomioon kil-

pailun tuomat realiteetit, jos se haluaa säilyttää nykyisenlaisen asemansa naapurimaan-

osassa. Tällä hetkellä EU:n Afrikkaan suuntautuva ilmastopolitiikka ei ole normatiivista, 
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mutta ei reaalipoliittistakaan, joka taas voisi olla tehokkaampaa unionin omien intressien 

saavuttamiseksi, joskin EU:n arvojen vastaista. 

 

Onko normatiivisuus edes toivottava ja tehokas tapa toimia? Unioni on kohdannut viime 

vuosina monia vaikeuksia, kuten eurokriisin, Brexitin sekä oikeusvaltioperiaatteen heik-

kenemisen Puolassa ja Unkarissa. Vaikuttaa siltä, että kaikki EU-maat eivät enää jaa vält-

tämättä samoja arvoja eikä EU ole enää muillekaan kansainvälisen politiikan toimijoille 

niin houkutteleva malli. Normatiivinen ilmastopolitiikka kohtasi rajoituksia Kööpenha-

minan ilmastokokouksessa, jossa EU ei pystynyt vaikuttamaan siihen, että tiukat ilmas-

totoimet olisivat maailmanpolitiikan normaali. Muut kansainvälisen politiikan toimijat 

vaikuttavat toimivan omat intressit edellä. EU:n pitääkin ehkä valita, haluaako se pyrkiä 

aidosti normatiiviseksi toimijaksi vai lisätä toisenlaista merkitystään kansainvälisissä 

suhteissa ottamalla reaalipoliittisia piirteitä mukaan politiikkaansa. 

 

Tutkimuksen rajoitukset 

 

Se, että tutkimuksen aineisto koostuu pääasiassa EU-toimijoiden asiakirjoista, asettaa 

omat rajoituksensa tulkinnoille. Laajentamalla aineiston myös afrikkalaisten toimijoiden 

dokumentteihin saataisiin normien vastaanottajan näkökulma paremmin huomioon. Nyt 

tutkimus on lähinnä tutkimuskirjallisuuden varassa siinä, mitä tulee afrikkalaisiin näke-

myksiin. Analyysin voisi myös laajentaa Toccin (2007) kahteen ulkoiseen kriteeriin; ul-

kopolitiikan tuloksiin ja niiden tarkoituksenmukaisuuteen. Näin saataisiin vielä katta-

vampi arviointi politiikan normatiivisuudesta. Se ei kuitenkaan ole tämän aineiston puit-

teissa mahdollista. Myös keinojen normatiivisuuden kriteeristöä voisi laajentaa katta-

maan esimerkiksi sen, että otetaan huomioon normien vastaanottajan mielipide ja näke-

mys normien soveltuvuudesta omaan kulttuuriin ja olosuhteisiin sekä sen, että keinojen 

(rinnakkais)vaikutukset eivät saa olla negatiivisia. Näitä kriteereitä ei myöskään ole ollut 

tässä tutkimuksessa mahdollista tarkastella valitun aineiston perusteella. 

 

5 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, onko EU:n Afrikkaan kohdistuva ilmasto-

politiikka normatiivista kuten tutkimuskirjallisuuden mukaan EU:n ilmastopolitiikka 
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yleisesti ottaen on. Jos ei tyydytä tulkintaan, että EU on normatiivinen vain sen takia, 

millainen se on, vaan arvioidaan sen tavoitteiden ja keinojen normatiivisuutta, huoma-

taan, ettei unioni aina toimi Afrikkaan kohdistuvassa ilmastopolitiikassaan normatiivi-

sesti.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat osoitus siitä, että EU:n normatiivisen vallan teoriaa ei voida 

soveltaa ”faktana” EU:n ilmastopolitiikkaan. Tämä havainto on samansuuntainen Pollack 

(2016) kanssa. Pollackin (2016) mukaan EU:n normatiivinen valta on idealistinen ja san-

karillinen kuvaus unionin toimijuudesta ilmastopolitiikassa ja kansainvälisissä suhteissa 

yleisestikin. EU:n ilmastopolitiikka on Afrikka-suhteiden kontekstissa monimutkainen 

yhdistelmä normien levittämistä ja oman edun tavoittelua. Se on tilanteen mukaan joko 

normatiivista, imperialistista tai vallitsevaa tilannetta suosivaa politiikkaa. Näin ollen tut-

kimukseni tulokset ovat osittain vastakkaisia aiemmalle tutkimukselle EU:n ilmastopoli-

tiikan normatiivisuudesta (Lightfoot & Burchell 2005; Falkner 2007; Van Schaik & 

Schunz 2012). EU-Afrikka -suhteiden epäsymmetrinen valtasuhde, jota unioni käyttää 

hyväkseen suunnitellessaan keinojaan ja tavoitteitaan, estää normatiivisuutta toteutu-

masta kaikissa tilanteissa. 

 

EU:n normatiivisuutta kansainvälisen politiikan toimijana on tutkittu paljon, mutta enem-

män huomiota pitäisi kiinnittää normatiivisuuden alla piilevään voima- tai valtadynamiik-

kaan sekä niihin valtasuhteisiin, joita normatiivisen politiikan toimet ylläpitävät ja tekevät 

eriarvoisemmiksi. Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoista olisi myös laajentaa ana-

lyysi afrikkalaisten näkemyksiin EU:n ilmastopolitiikasta ja unionin normien soveltuvuu-

desta Afrikan kontekstissa. Yksittäisillä EU-mailla on erilaiset historiat Afrikan maiden 

kanssa ja kiinnostavaa olisi myös tutkia, miten yksittäisten jäsenmaiden intressit tai nor-

mit näkyvät ja vaikuttavat koko unionin Afrikkaan suuntautuvassa ilmastopolitiikassa. 

 

Jos EU haluaa varmistaa oman monopolimaisen asemansa Afrikassa ja ajaa siellä vain 

omia intressejään, sen on sisällytettävä toimintaansa reaalipoliittisia piirteitä. Jos taas EU 

haluaa olla ”hyvän voima” ja aidosti normatiivinen toimija, jollaisena se itsensä näkee, 

sen tulisi luovuttaa valtaa Afrikalle, kuunnella afrikkalaisten mielipiteitä ja ottaa ne huo-

mioon paremmin Afrikka-politiikkaansa suunnitellessaan. Näin se voisi varmistaa, että 

normit ovat varmasti yhteisesti jaettuja ja EU ja Afrikka pystyisivät yhdessä rakentamaan 

aidosti tasavertaista kumppanuussuhdetta.  
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