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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan integraation ja sen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden kehityksen vaikutusta Ranskan entisen
presidentin Jacques Chiracin tapoihin määritellä Ranskan ja sen entisten Afrikan siirtomaiden suhteita hänen virallisessa diskurssissaan vuosina
1995–2002. Tarkastelu keskittyy Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, jonka ranskankielisiin maihin Ranska on niiden itsenäistymisestä lähtien
pyrkinyt ylläpitämään poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia ”erityissuhteita”. Näiden erityissuhteiden merkitys Ranskan ulko- ja
turvallisuuspoliittisessa ajattelussa sekä kansallisen identiteetin määrittelyssä on historiallisesti ollut merkittävä.
Aiempi konstruktivistinen kansainvälisen politiikan tutkimus postkoloniaalisista yhteisöistä ja ”eurooppalaistumiseksi” kutsutusta sosiaalisesta
prosessista muodostaa sen teoreettisen viitekehyksen, jonka valossa Chiracin diskurssia Ranskan ja Afrikan erityissuhteista tarkastellaan. Tämä
tutkimus on osoittanut, että perheen metaforan ympärille jäsentynyt poliittisen johdon diskurssi on näytellyt historiallisesti keskeistä osaa
postkoloniaalisten ideoiden ja identiteettien uudelleen tuottamisessa. Itsenäistymisen jälkeen muotoutunut Ranskan postkoloniaalinen perhe on
kuitenkin 1990-luvulta lähtien joutunut sopeutumaan ulkoisten ja sisäisten muutospaineiden alla muuttuneisiin toiminnan konteksteihin.
Vuosituhanteen vaihteeseen tultaessa Ranskan poliittisen johdon käsitys Ranskan roolista suhteessa Afrikkaan on muotoutunut yhä tiiviimmässä
eurooppalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kontekstissa, mikä on vaikuttanut olennaisella tavalla ranskalais-afrikkalaisia suhteita
historiallisesti määrittäneiden ideoiden ja identiteettien muutokseen.
Tutkielma tarjoaa konstruktivistisen selityksen ranskalais-afrikkalaisten suhteiden diskursiivisen ja normatiivisen rakentumisen muutoksesta ja
eurooppalaistumisen vaikutuksesta tähän muutokseen. Keskittymällä presidentti Chiracin diskurssin analyysissä Ranskan ja Afrikan suhteita
jäsentävien metaforien tarkasteluun se tarjoaa selitysvoimaisen kuvauksen niistä tavoista, joilla Ranskan poliittinen johto on pyrkinyt
määrittelemään Ranskan roolia suhteessa Afrikkaan muuttuvassa todellisuudessa.
Chiracin diskurssin tarkastelu osoittaa, että 1990-luvulla tapahtuneen kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen ja vuosikymmenen
puolivälistä voimistuneen eurooppalaistumisen prosessin myötä idea Ranskan eksklusiivisesta postkoloniaalisesta perheestä on menettänyt
merkitystään ja korvautunut poliittisen johdon diskurssissa uusilla inklusiivisemmilla tavoilla määrittää Ranskan suhdetta Saharan eteläpuoliseen
Afrikkaan. Tämä muutos on alkanut sopeutumisena muuttuneisiin toiminnan olosuhteisiin ja edennyt kohti syvempää ja pysyvämpää
kognitiivista muutosta Ranskan poliittisen johdon ajattelussa. Chiracin diskurssissa muuttuvat käsitykset Ranskan suhteesta Afrikkaan ovat
jäsentyneet perheen metaforan korvautumisena ensin eräänlaista ”välittäjyyttä” ja sittemmin ”uudenlaista kumppanuutta” käsitteellistäneillä
ilmaisuilla. Uuden kumppanuuden myötä Ranskan poliittinen johto on 2000-luvulla pyrkinyt yhtäältä ”sisäistämään” Euroopan unionin osaksi
ranskalais-afrikkalaisia suhteita ja toisaalta säilyttämään niiden kulttuurisen erityisyyden. Yleisemmällä tasolla Ranskan postkoloniaalisia
erityissuhteita ylläpitäneiden perinteisten ideoiden ja identiteettien sekä eurooppalaistumisen välisessä jännitteessä voidaan nähdä olevan kyse
kahden erilaisen, gaullistisen ja eurooppalaisen ”ranskalaisuuden vision” yhteen sovittamisesta.
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