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Google !!! ???
- Google tekee vähintään triljoona hakua vuodessa =
1,000,000,000,000 (http://searchengineland.com/google-1trillion-searches-per-year-212940 ) [3.3.2015] ... mutta hakee silti
vain pienestä osasta tietoverkkoja
- Googlen käytön riskejä:
• "confirmation bias" ... avaamme mieluummin linkkejä, jotka
näyttävät vahvistavan odotuksiamme
• Google oppii tuntemaan käyttäjänsä ja "personalisoi":
algoritmit profiloivat hakijoita heidän hakujensa perusteella ja
tarjoavat heille sitä, mitä Google kuvittelee heidän haluavan
- vaihtoehto: www.startpage.com

Informaatiolukutaito
- Luotettavuus: Onko teksti alkuperäinen? Jos ei, miksi sitä on muutettu?
Onko henkilö olemassa vai trolli? Ovatko lähdeviitteet olemassa? Onko
oppiarvo oikea? Onko yliopisto olemassa? Ovatko verkkosivut viralliset?
Onko Facebook-sivu virallinen? Manipuloiko hakukone mitä hakutuloksia
näyttää, tai some-sivusto mitä ystäviesi päivityksiä se näyttää? Ongelmat
moninkertaisia painettuun materiaaliin verrattuna!
- Miten tarkistaa: Mainitaanko selvästi kuka sivua ylläpitää ("about"linkki)? Onko "contact"-osoite oikea? Onko organisaatio, aikakausjulkaisu,
uutistoimisto tms. tunnettu? Onko sivun domain .ac.uk, . gov tai .edu?
Kuinka vanha sivusto on? Näkyykö milloin sivustoa päivitetty? Onko sivulla
kirjoitus- tai kielioppivirheitä? Ketkä ovat linkanneet sivulle [Google-haku
esim. link:http://www.fiia.fi ] Onko sama tieto löydettävissä joltain muulta
luotettavammalta sivulta? [lyhyesti esim.:
http://guides.library.cornell.edu/evaluating_Web_pages]
- Väärän tiedon levittämiselle on aina syynsä. Pystyykö ne selvittämään?

Miksi ja mitä seuraavaksi? : kansainvälisten suhteiden tutkimus verkossa 1
- Tapahtumat muuttuvat lähdeaineistoksi reaaliajassa ja niiden oikeellisuus
saattaa olla vaikeasti selvitettävissä
- Osa lähdeaineistosta tuotettu jopa matkapuhelimilla
- "Tieteellisyyden tasoja" sosiaalisesta mediasta akateemiseen
tutkimukseen
- Aikajänne ensimmäisestä tviitistä ensimmäiseen vertaisarvioituun
tieteelliseen artikkeliin on pitkä
- Haettava kriisien molempien/kaikkien osapuolien näkemyksiä
kokonaiskuvan luomiseksi
- Osattava toimijaosapuolien kieliä

Kansainvälisten suhteiden tutkimus verkossa 2

- Mitä enemmän tutkit, sitä enemmän "verkko" sinusta tietää ja
sitä enemmän se saattaa tekemisiäsi ohjailla
- Mitä enemmän olet sosiaalisessa mediassa aktiivinen, sitä
enemmän sinua siellä häiritään >>> uhkaukset vaarantavat
tutkimuksen vapauden
--Kansainvälistä politiikkaa ei voi tutkia ilman "ympärillä" olevia
tieteitä: esim. kansainvälinen oikeus, kansainvälinen talous,
ympäristöpolitiikka, historia, kulttuuritutkimus. Päällekkäisyyksiä!

Ei yksin englanniksi ...
- международные отношения
- 国际关系 (gúojì guānxi)
- (al-alaqat ad-duwaliyya) اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
- relaciones internacionales
- stosunki międzynarodowe
- Internationale Beziehungen
- mezinárodní vztahy
- 国際問題 (kokusai mondai)

The three-layer pie chart below shows the spread of languages on the web in
2000, 2005, and 2011

lähde:
https://www.techinasia
.com/dominantlanguages-on-internetenglish-chinese/
[28.2.2015]

Estimated percentages of the top 10 million websites using various
content languages as of 12 March 2014

lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet
[28.2.2015], jossa mainittu alkuperäinen lähde:
http://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all

"International relations" ja "hybrid war" -haut ao. kielillä Googlesta,
Jandexista ja Baidusta
Google englanniksi: 245 000 000 ja 16 600 00
Jandex venäjäksi: yli 27 000 000 ja 213 000
http://www.yandex.ru/
Baidu kiinaksi: 10 000 000 ja 5 910 000
http://www.baidu.com/

Toimijoita ja tiedontuottajia

yksilöt, trollit, mielenosoitukset, " separatistit",
terroristiryhmät, järjestöt, puolueet, poliitikot,
ngo:t, asevoimat, valtionhallinto, kansainväliset
järjestöt, uutistoimistot, tiedotusvälineet,
asiantuntijat, analyysi- ja skenaariopalvelut,
tutkijat, think tankit, tutkimuslaitokset,
yliopistot, tieteelliset kustantamot

Lähdeaineiston muotoja

sosiaalisen median tviitit, viestit ja kuvat,
uutissähkeet, verkkosivustot, videot, podcastit,
propaganda, haastattelut, lehdistötilaisuudet,
uutiset, kannanotot, julkilausumat,
päätöslauselmat, doktriinit, strategiat, puheet,
kommentit, asiantuntijalausunnot, raportit,
neuvottelutulokset, ratkaisuehdotukset,
sopimukset, asiakirjat, tieteelliset artikkelit,
tutkimukset ja kirjat, muistelmat

Lähdeaineistoja välittävät verkossa

tiedotusvälineet (verkko, verkkoradio ja verkkotv), sosiaalinen media, verkkosivustot,
verkkoaikakauslehdet, tieteelliset verkkolehdet,
sähköiset kirjat, tietokannat, verkkoarkistot

Millaisia lähdeaineistoja toimijat verkkoon tuottavat 1

- yksilö: sosiaalinen media: tviitit, blogit, kuvapalvelut,
youtube, facebook
- trolli: sosiaalinen media, uutinen, sanomalehti,
radio/televisio
- mielenosoitus: sosiaalinen media: tviitit,
kuvapalvelut, youtube
- järjestö, ngo: sosiaalinen media, omat verkkosivustot,
omat julkaisut, julkilausumat, uutiset
- puolue: sosiaalinen media, omat verkkosivustot, omat
julkaisut, puolueohjelmat, julkilausumat, puheet,
uutiset

Millaisia lähdeaineistoja toimijat verkkoon tuottavat 2
- valtionhallinto (ministerit, ministeriöt): sosiaalinen media (esim.
http://tuomioja.org/, https://blogs.state.gov/contributors/john-kerry
, http://www.blogmog.it/ tai Venäjän ulkoministeriön twitter-tili:
https://mobile.twitter.com/mfa_russia, omat verkkosivustot (esim.
eDiplomat foreign affairs ministries:
http://www.ediplomat.com/dc/foreign_ministries.htm ), omat
julkaisut, puheet, julkilausumat, kannanotot, sopimukset, asiakirjat,
raportit, säädökset, tiedonannot, lehdistötiedotteet, tilastot, vaalit
- kansainväliset järjestöt
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_intergovernmental_organization
s ): omat verkkosivustot, uutiset, puheet, kannanotot, sopimukset ,
päätöslauselmat kokousasiakirjat, omat julkaisut, tilastot, tietokannat

Millaisia lähdeaineistoja toimijat verkkoon tuottavat 3

- asevoimat: sosiaalinen media, omat verkkosivustot,
omat julkaisut, doktriinit, strategiat
- aseelliset ryhmät (terroristit, separatistit, kapinalliset
jne.): (esim. Wikipedia: List of designated terrorist
organizations, linkki:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_designated_terror
ist_organizations tai Donetsk People's Republic, linkki:
http://dnr-online.ru/ ): sosiaalinen media, omat
verkkosivustot, julkilausumat, uutiset

Millaisia lähdeaineistoja toimijat verkkoon tuottavat 4

- think tankit ja tutkimuslaitokset: (esim. International Relations

and Security Network, ISN: Organizations:
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Organizations ; Council on
Foreign Relations: Think tanks on international affairs:
http://www.cfr.org/nonstate-actors-and-nongovernmentalorganizations/think-tanks-international-affairs/p32566 ):
tieteelliset tutkimukset, raportit, kommentit, analyysit, skenaariot,
tilastot, toimenpide-ehdotukset, tietokannat
- analyysilaitokset: maatiedot, analyysit, skenaariot, tilastot,
toimenpide-ehdotukset
- verifiointisivustot: raportit (esim. https://www.bellingcat.com/
[28.2.2015] "by and for citizen investigative journalists" )
- yliopistot: tieteelliset tutkimukset, raportit, tilastot, tietokannat

Millaisia lähdeaineistoja toimijat verkkoon tuottavat 5

- tiedotusvälineet: (esim. Journalist's Toolbox:
http://www.journaliststoolbox.org/ ): sosiaalinen
media, podcastit, blogit, uutiset, analyysit
- tieteelliset kaupalliset kustantajat: ei-tieteelliset ja
tieteelliset julkaisut, tietokannat

Kansainvälisen politiikan verkkohauista yleensä
- Toimijoihin viitataan usein kaupunkien tai rakennusten nimillä:
esim. Washington, Brussels, White House, Kremlin, Downing
Street
- Yhdysvaltojen ulkoministeri on "Secretary of State" ja
ulkoministeriö on Department of State (http://www.state.gov/ )
- Konflikteja ja poliittisia kehityskulkuja aletaan kutsua erityisellä
nimellä: Euromaidan, Taksim, Tahrir, Tiananmen, 0911, MH17,
Arab Spring
- Nimien erikieliset kirjoitusasut: Yeltsin, Jeltsin, Ельцин, Jelzin,
Eltsine
- Tulevista tapahtumista ei voi hakea ... vai voiko ...
https://www.recordedfuture.com/ [10.3.2015]

Hakutyökaluja
- tviittejä: esim. Topsy http://topsy.com, alkuvuoden 2015 aikana tviittien tulisi alkaa näkyä
myös Googlen hakutuloksissa; Bottlenose Sonar Solo: http://sonar.bottlenose.com/
- sosiaalisen median kuvia: esim. Flickr https://www.flickr.com/search/advanced/ ;
Instagram- hakukone picturegr.am http://www.picturegr.am/
- podcasteja, esim: http://ulkopolitist.fi/2015/02/19/10-podcastia-ulkopolitiikasta-jataloudesta/
- uutisia: esim. Newsmaps: http://newsmap.jp/ visualisoitu! ; Google News:
http://news.google.com/
- keskusteluryhmistä: esim. Omgili http://omgili.com/
- sanomalehtiartikkeleita: lehtien omat sivustot ja esim. PressDisplay kaupunginkirjastossa,
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx
- open access -julkaisuja: esim. Bielefeld University Library BASE http://www.basesearch.net/ ja Directory of Open Access Journals DOAJ: http://doaj.org/
- 'grey literature' and reports: esim. DocuTicker http://www.docuticker.com/ ja OpenGrey:
http://www.opengrey.eu/

Kansainvälisten suhteiden portaaleja (?) 1 [23.-.2015]
- Wikipedia: International relations:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_relations ja Portal:
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:International_relations
- eDiplomat: http://www.ediplomat.com/
- E-International Relations (E-IR): http://www.e-ir.info/
- International Political Science Association: IPSAportal: http://ipsaportal.unina.it/
- Johnson's Russia List (Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES) at
The George Washington University’s Elliott School of International Affairs):
http://russialist.org/
- Project Syndicate: the world's opinion page: http://www.project-syndicate.org/worldaffairs
- WWW Virtual Library : International Affairs Resources: http ://www2.etown.edu/vl/

Kansainvälisten suhteiden portaaleja (?) 2 [23.-28.2.2015]
- Keele University: The Keele Guide to Political Science on the Internet, a professional
resource listing: http://www.keele.ac.uk/depts/por/psbase.htm
- University of Reading: Politics and international relations:
http://libguides.reading.ac.uk/politics/websites
- University of Ulster: International politics:
http://guides.library.ulster.ac.uk/intpolitics/internet

Ainakin nämä kannattaa muistaa [9.3.2015]:
- International Relations and Security Network (http://www.isn.ethz.ch/ ),
jonka sivustolta löytyy mm.: Digital Library:
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Overview (69,256 publications,
249 partners 10.3.2015]
- IREON The International Relations and Area Studies Gateway:
http://www.fiv-iblk.de/iblk/gateway.htm , jonka sivustolta löytyy mm.:
European Thesaurus on International Relations and Area Studies
- FIRST - SIPRI (Facts on International Relations and Security Trends):
http://first.sipri.org/
- Internet Archive "Waybackmachine": http://archive.org/web/
- Uppsala Universitet, Department of Peace and Conflict Research:
UCDP/Prio Armed Conflict Dataset:
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict
_dataset/

KUVITELLUN KONFLIKTIN VAIHEET JA SEN MAHDOLLISET TIEDONLÄHTEET

Konfliktin vaiheet: rauhallinen aika
(Mikään maa tai konflikti ei voi olla irrallaan historiasta.)

Tilanteen kuvailu: Kaksi pienvaltiota, joissa kaksi etnistä ryhmää omilla alueillaan, vähemmistönä olevalla samaa
etnistä ryhmää edustava naapurimaa. Maiden rajoja vedetty vanhoissa rauhansopimuksissa summittain kartalle.
Eletty pitkään kriisitöntä aikaa à tällaisista maista eivät rauhanaikana ole kiinnostuneita muut kuin he itse.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: tilastot, historia, maatiedot (area and country studies)
esim.:
- Food and Agriculture Organization of the UN (FAO): http://www.fao.org/home/en/ ,
- The Democracy Ranking Association: http://democracyranking.org/ ,
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): http://uhri.ohchr.org/en ,
- Economist Intelligence Unit (EIU): http://www.eiu.com/home.aspx
- International Monetary Fund (IMF): http://www.imf.org/external/index.htm,
- World Trade Organization (WTO): https://www.wto.org/ ,
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): https://www.oecd.org/,
- United Nations Statistical Commission: http://unstats.un.org/unsd/default.htm
- United Nations Treaty Collction (UNTS): https://treaties.un.org/home.aspx
- World Health Organization: http://www.who.int/en/
- World Human Rights Risk Index: http://reliefweb.int/map/world/world-human-rights-risk-index-2014

Konfliktin vaiheet: vaalit
Tilanteen kuvailu: Vaaleja edeltää yllättäen jyrkästi propagandistinen ja vähemmistöä leimaava
jakso. Etninen enemmistö saa suuren vaalivoiton. Tiedotusvälineet haluavat tietää syitä tähän:
asiantuntijoita haastatellaan painetun median uutisten yhteyteen ja ensimmäisiä
asiantuntijoita kutsutaan kommentoimaan television uutisstudioihin.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset, kommentit
esim.:
- kansallisten ja joidenkin kansainvälisten tiedotusvälineiden verkkosivut,
- PressDisplay,
- Factiva ja Integrum -tietokannat
- mahdollisesti jotkut think tankien ja yliopistojen asiantuntijat
- PARLINE database on national parliaments: http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
- Journal of Democracy: Election watch: http://www.journalofdemocracy.org/

Konfliktin vaiheet: reaktioita vaalien jälkeen niitä seuranneen viikon
aikana
Tilanteen kuvailu: Käy ilmi, että vähemmistön vaalipiireissä on äänestäjiä estetty äänestämästä
väkivaltaisesti, ja ääntenlaskussa on ollut ongelmia. Myöhemmin viikolla jotkut vähemmistön
nuorista miehistä rikkovat paikallishallinnon rakennusten ikkunoita. Televisiouutisissa näkyy
kuvia aggressiivisesti käyttäytyvistä nuorisojoukoista.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset, kommentit
esim.:
- paikallisten tiedotusvälineiden verkkosivustot,
- PressDisplay

Konfliktin vaiheet: ensimmäinen suuri mielenosoitus
Tilanteen kuvailu: Seuraavana viikonloppuna vaalien jälkeen vähemmistön paikallisjohtajat
kutsuvat mielenosoittajia alueen hallintokaupunkiin. Enemmistön hallitsemat puolisotilaalliset
”turvallisuusjoukot” käyttävät väkivaltaa mielenosoittajia vastaan.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset, sosiaalinen media
esim.:
- paikallisten tiedotusvälineiden verkkosivustot,
- mielenosoittajien tviitit ja sosiaaliseen mediaan lähetetyt kuvat ja videot

Konfliktin vaiheet: väkivalta eskaloituu
Tilanteen kuvailu: Suuren mielenosoituksen jälkeisinä päivinä väkivalta eskaloituu; vähemmistö
järjestäytyy vastarintaan, sen joukoilla on yllättäen käytössään uusia käsiaseita. Enemmistö tuo
paikalle asevoimia. Naapurimaa ilmaisee jyrkän paheksuntansa vähemmistön kohtelusta ja
uhkaa ryhtyä toimiin, mikäli enemmistön hallitsemat asevoimat eivät vetäydy alueelta ja
vaaleja ei uusita.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset, julkilausumat, puheet, tutkimuslaitosten ja think
tankien ensimmäiset raportit
esim.:
- vähemmistön johtajat,
- enemmistön hallitsemat turvallisuusministeriöt,
- paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tiedotusvälineet,
- analyysipalvelut,
- Military balance -vuosikirja
- tutkimuslaitokset ja think tankit

Kansainvälisen politiikan maa- ja riskianalyysejä 1 [9.3.2015]:
- BBC Monitoring: http://www.monitor.bbc.co.uk/our_services/index.htm
- Carleton University: Country Indicators for Foreign Policy, CIFP:
http://www4.carleton.ca/cifp/
- Economist Intelligence Unit: Country Analysis:
http://www.eiu.com/home.aspx
- Geopolitical Monitor: http://www.geopoliticalmonitor.com/
- IHS (Information Handling Services): Country Risk Analyst:
https://www.ihs.com/products/country-risk-analyst.html
- International Institute for Strategic Studies: Strategic Comments:
http://www.iiss.org/en/publications/strategic-s-comments
- International Strategic Analysis: http://www.isa-world.com/

Kansainvälisen politiikan maa- ja riskianalyysejä 2 [9.3.2015]:
- Jane's Country Risk Daily Report (IHS): https://www.ihs.com/products/janescountry-risk-daily-news.html
- Oxford Analytica: Daily Brief: http://www.oxan.com/Analysis/DailyBrief/
- STRATFOR Global Intelligence: https://www.stratfor.com/
- World Politics Review: http://www.worldpoliticsreview.com/
- World Security Network : promoting world 3.0:
http://www.worldsecuritynetwork.com/

Konfliktin vaiheet: miehitys
Tilanteen kuvailu: Kolmisen viikkoa vaalien jälkeen vähemmistön alueelle ilmestyy
tunnuksettomia, vähemmistön kanssa samaa kieltä puhuvia asepukuisia miehiä aseineen. He
miehittävät ammattitaitoisesti aluehallinnon rakennukset ja alkavat pitää niitä hallussaan.
Asepuvun värin mukaan heitä aletaan kutsua ’vihreiksi miehiksi’. Tiedotusvälineissä otetaan
käyttöön tällaista epämääräistä sodankäyntiä kuvaava sana ”hybrid war”. Television
uutislähetyksissä haastatellaan huolestuneita paikallisia siviilejä.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: sosiaalinen media, uutiset
esim.:
- paikalliset asukkaat,
- paikalliset tiedotusvälineet

topsy.com: tweet-haku "hybrid war" 28.2.2015

www.google.com/trends: haku "hybrid war" 28.2.2015

Konfliktin vaiheet: taistelujen puhkeaminen ja ensimmäiset
neuvotteluyhteydet
Tilanteen kuvailu: Neljännellä viikolla vaalien jälkeen puhkeavat ensimmäiset aseelliset taistelut
vähemmistön aseistautuneiden joukkojen ja enemmistön asevoimien välillä. ’Vihreät miehet’
pidättäytyvät edelleen miehittämään hallintorakennuksia osallistumatta muihin taisteluihin.
’Ulkovaltojen’ ja/tai alueellisten kansainvälisten järjestöjen ensimmäiset yritykset saada aikaan
neuvotteluyhteys ja tulitauko.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset, asiantuntijakommentit, tutkimuslaitosten raportit
esim.:
- paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tiedotusvälineet,
- konfliktimaiden johtajat,
- 'ulkovaltojen' edustajat,
- tutkimuslaitokset ja think tankit,
- alueelliset kansainväliset järjestöt, esim.:
•
African Union: http://www.au.int/en/
•
ETYJ: http://www.osce.org/
•
Organization of American States: http://www.oas.org/en/default.asp

Konfliktin vaiheet: konfliktin toinen osapuoli vie asevoimiaan rajan yli
Tilanteen kuvailu: Pari viikkoa myöhemmin vähemmistön aseistautuneet joukot ovat
näyttäneet jääneen alakynteen. Muutama ’vihreä mies’ on myös jo kuollut taisteluissa.
Naapurimaa vie asevoimiaan rajan yli, vaikka on aluksi kieltänyt näin tehneensä, ja sen
’humanitaariset avustuskuljetukset’ tuovat rekkalasteittain tavaraa. Näiden asevoimien ja
”avustuskuljetusten” liikeitä selvitellään sosiaalisessa mediassa kuvien ja videoiden avulla.
’Ulkovaltojen’ aikaansaamat ensimmäiset osapuolien neuvottelut ovat päättyneet
tuloksettomina. Asia on myös viety YK:n turvallisuusneuvostoon, mutta yksi sen
pysyväisjäsenistä on käyttänyt ratkaisussa veto-oikeuttaan.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset, asiantuntijakommentit, tutkimuslaitosten raportit,
päätöslauselmat
esim.:
- kaikki edelliset,
- YK:n turvallisuusneuvosto
• linkki: http://www.un.org/en/sc/

Konfliktin vaiheet: kiihkeitä taisteluita, mutta rintamalinja vakiintunut
Tilanteen kuvailu: Parisen kuukautta vaalien jälkeen taistelut ovat edelleen kiihtyneet.
Rintamalinja on vakiintunut suurin piirtein enemmistön ja vähemmistön alueiden rajalle.
Naapurimaa on aseistanut vähemmistön joukkoja ja tuonut runsaasti omia asevoimiaan rajan
yli. ’Ulkovaltojen’ painostus molempia taisteluja käyviä maita vastaan kovenee ja niitä yritetään
saada uudelleen neuvotteluyhteyteen. Talven tullen humanitaarinen kriisi vähemmistön
alueella: televisiouutisissa näytetään rikkiammuttuja taloja.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: kaikki edelliset, hyväntekeväisyysjärjestöjen raportteja,
lehdistötiedotteet
esim.:
- kaikki edelliset,
- humanitaariset avustusjärjestöt ja ngo:t,
- "taisteluja seuraavat sivustot",
- Punainen Risti: http://www.ifrc.org/
- Lääkärit ilman rajoja: http://www.msf.org/

Esimerkkejä konflikteihin keskittyneistä ja faktoja tarkistavista sivustoista
[9.3.2015]
- bellingcat by and for citizen investigative journalists:
https://www.bellingcat.com/
- Conflict Report : investigative online journalism: http://conflictreport.info/
- Internet Archive Global Events: https://archive-it.org/organizations/89
- Iraq Body Count: https://www.iraqbodycount.org/
- Local Coordination Committees in Syria: http://www.lccsyria.org/en/
- StopFake: http://www.stopfake.org/en/

Konfliktin vaiheet: taisteluja raskailla aseilla, ilmapommituksia,
pakolaisia
Tilanteen kuvailu: Kolmisen kuukautta vaalien jälkeen: Taisteluja käydään raskailla aseilla.
Naapurimaa on pommittanut enemmistön pääkaupunkia. Molemmat asevoimat ovat kärsineet
suuria miestappioita. Vähemmistön siviiliväestö on kärsinyt sodan jaloissa ja suuri osa
asukkaista on joutunut lähtemään taisteluja pakoon. Televisiouutisissa näytetään
pakolaisleirejä. ’Ulkovaltojen’ ja alueellisen kansainvälisen järjestön aikaansaamat
rauhanneuvottelut käynnistyvät.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: kaikki edelliset
esim.:
- kaikki edelliset,
- unicef: http://www.unicef.org/

Konfliktin vaiheet: ensimmäiset rauhanneuvottelut
Tilanteen kuvailu: Rauhanneuvotteluja on käyty viikko ja niissä sovittu tulitauko astuu voimaan.
Se on hatara: aseellinen toiminta jatkuu monin paikon ja miestappioita tulee edelleen.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: kaikki edelliset
esim.:
- kaikki edelliset

Konfliktin vaiheet: rauhansopimus
Tilanteen kuvailu: Tulitauko on alkanut pitää paremmin. Neuvotteluja on käyty kaksi viikkoa.
Niissä saadaan aikaan molempien osapuolien hyväksymä rauhansopimus. Siinä sovitaan
demilitarisoinnista, naapurimaan asevoimien vetäytymisestä rajan taakse, uusien vaalien
järjestämisestä ja kansainvälisen järjestön vastuulla toimivien rauhanturvajoukkojen
lähettämisestä valvomaan sopimuksen noudattamista.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset, osapuolien valtiolliset verkkosivut
esim.:
- kuin edellä,
- alueellinen, rauhanturvajoukkojen lähettämisestä vastuussa oleva kansainvälinen järjestö

Konfliktin vaiheet: paluu rauhaan ja uudet vaalit
Tilanteen kuvailu: Puoli vuotta vaalien jälkeen olot ovat rauhoittuneet, vaikka enemmistön ja
vähemmistön välit ovat säilyneet jännittyneinä. Kansainväliset rauhanturvajoukot partioivat
näkyvästi. Uudet vaalit on järjestetty ja kansainväliset tarkkailijat ovat pitäneet niitä suurin
piirtein rikkeettöminä.
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: uutiset
esim.:
- kuin edellä,
- vaalien tarkkailusta vastuussa oleva järjestö,
• esim. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, linkki:
http://www.osce.org/what/elections
• Euroopan parlamentti: vaalitarkkailu:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/0095a3afb8/Vaalitarkkailu.html

Konfliktin vaiheet: kuukausia konfliktin jälkeen
Tilanteen kuvailu: Ensimmäiset kokonaiskuvan konfliktista antavat tieteelliset artikkelit
ilmestyvät
Käytettävissä olevia tiedonlähteitä: tieteelliset artikkelit ja kirjat
esim.:
- vertaisarvioidut tieteelliset aikakauslehdet ja kirjat

Tieteellisiä kirja- ja lehtikustantamoja [10.3.2015]:
- Ashgate: politics and international relations homepage:
http://www.ashgate.com/default.aspx?page=321
- Cambridge University Press: politics and international relations journals:
http://journals.cambridge.org/action/bySubjectArea?sessionId=5A04F280F7
E8F7B6A861D067314F12BA.journals#subject32
- Oxford University Press: social sciences journals:
http://www.oxfordjournals.org/en/our-journals/social-sciences.html#Listing
- Taylor & Francis Online: politics & international relations journals:
http://www.tandfonline.com/action/showPublications?category=43983500
- Wiley Online Library: international relations:
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/PO30/titles

Tieteellisten kansainvälistä politiikkaa käsittelevien lehtien impact factor listoja
- Duck of Minerva: http://duckofminerva.com/2014/01/ranking-ir-

journals.html [3.3.2015]
- eigenFACTOR.org:
http://www.eigenfactor.org/rankings.php?bsearch=OE&searchby=category&
orderby=articleinfluence [3.3.2015]
- Google Scholar: http://www.poliscirumors.com/topic/google-scholarpolitical-science-2013-impact-factors-released [3.3.2015]
- Science Watch: http://archive.sciencewatch.com/dr/sci/09/sep13-09_1/
[3.3.2015]
- SCImago Journal and Country Rank:
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3320&countr
y=all&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd [3.3.2015]
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- Bielefeld Academic Search Engine BASE: http://www.base-search.net/
- Cairn-info international edition: http://www.cairn-int.info/
- Central and Eastern European Online Library, CEEOL:
http://www.ceeol.com/
- ciao [columbia international affairs online]: http://www.ciaonet.org/
- DeepDyve: https://www.deepdyve.com/
- Google Scholar: https://scholar.google.com/
- HighWire: http://highwire.stanford.edu/cgi/search
- ingentaconnect: http://www.ingentaconnect.com/
- Infotrieve: http://www4.infotrieve.com/search/databases/newsearch.asp
- JournalTOCs: http://www.journaltocs.ac.uk/
- JSTOR: http://www.jstor.org/
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- Lancaster index to defence & international security literature:
http://www.mpr.co.uk/scripts/sweb.dll/li_home
- Microsoft Academic Search: http://academic.research.microsoft.com/
- Middle East Research & Information Project:
http://merip.org/mer/articles/subjects
- ProjectMUSE: http://muse.jhu.edu/browse/social_sciences
- ProQuest: PAIS (Public Affairs Information Service):
http://www.proquest.com/products-services/pais-set-c.html
- ProQuest: Worldwide Political Science Abstracts:
http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/polsci-set-c.html

Tutkimustiedon jakamista:
- academia.edu: http://www.academia.edu/
- bepress: http://www.bepress.com/
- Europe's World: http://europesworld.org/
- Mendeley: http://www.mendeley.com/
- Social Science Research Network SSRN: http://www.ssrn.com/en/
- Zunia: http://zunia.org/
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