SUMMARIA SOCIALIA
Välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja
poliitikaalaste kirjutiste tutvustusi
2015 : 3
http://www.nlib.ee/summaria-socialia/
ISSN 1736-0390
E-post: Mai.Voormann@nlib.ee

SISUKORD
EUROOPA LIIT..............................................................................................................2
MAAILMAPOLIITIKA..................................................................................................2
POLIITILISED PROTSESSID.......................................................................................3
MAJANDUSPOLIITIKA................................................................................................6
JUHTIMINE....................................................................................................................7
HARIDUSPOLIITIKA....................................................................................................8
TERVISHOIUPOLIITIKA..............................................................................................8
SOTSIAALPOLIITIKA..................................................................................................8
SOTSIAALNE KIHISTUMINE...................................................................................10
SOO-UURINGUD.........................................................................................................10
MEEDIA........................................................................................................................12

VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST
EUROOPA LIIT
Blom-Hansen, Jens; Olsen, Ingvild. National parliamentary control of EU policy:
the challenge of supranational institutional development // The Journal of Legislative
Studies. Vol. 21 (2015), no. 2, pp. 125-143.
Artiklis käsitletakse liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide
püüdlusi kontrollida valitsuste Euroopa Liidu poliitikat, aluseks Taani juhtumiuuring
(vaatluse all on 50 aastat alates 1961. aastast, kui Taani esitas taotluse ELi liikmeks
saamiseks).
Märksõnad: Taani, juhtumiuuring, Euroopa Liit, liikmesriigid, parlamendikomisjonid.
Kivimäki, Antti. Kaasua, pääkomissaari Juncker! // Ulkopolitiikka. Vsk. 52 (2015),
nro. 2, s. 30-35.
Artiklis on vaatluse all Euroopa Liidu ühtne energiapoliitika. Lähemalt käsitletakse
Euroopa Liidu riikide sõltuvust Venemaa gaasist.
Märksõnad: energiapoliitika, energiajulgeolek, rahvusvahelised suhted, Euroopa Liidu
maad, Venemaa.
http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/1406/kaasua_paakomissaari_juncker/
Siivonen, Felix. Kaspian kaasupalapeli // Ulkopolitiikka. Vsk. 52 (2015), nro. 2, s. 3641.
Artiklis käsitletakse Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani üha kasvavat energiapartnerlust.
Aserbaidžaani maagaas on praegu Euroopa Liidu parim võimalus parandada Ida- ja
Kagu-Euroopa riikide energiajulgeolekut.
Märksõnad: energiapoliitika, energiajulgeolek, julgeolekupoliitika, rahvusvahelised
suhted, Euroopa Liidu maad, Aserbaidžaan.

MAAILMAPOLIITIKA
Angerbrandt, Henrik; Utas, Mats. Uudistuksilla Boko Haramia vastaan //
Ulkopolitiikka. Vsk. 52 (2015), nro. 2, s. 58-61.
Artiklis on vaatluse all olukord Nigeerias pärast hiljutisi presidendivalimisi ja mida uus
president peaks ette võtma islamistlikust terroriorganisatsioonist Boko Haram
jagusaamiseks.
Märksõnad: terrorismivastane võitlus, organisatsioonid, poliitika, terrorism, islamism,
Nigeeria.
http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/1409/uudistuksilla_boko_haramia_vastaan/
Hakala, Emma. Poikkeustoimia hyvän sään aikana – ilmastonmuutos osana
turvallisuuskeskustelua // politiikasta.fi. (2015). http://politiikasta.fi/artikkeli/poikkeustoimia-hyv%C3%A4n-s%C3%A4%C3%A4naikana-%E2%80%93-ilmastonmuutos-osana-turvallisuuskeskustelua
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Artiklis käsitletakse kliimamuutuste mõju rahvusvahelisele julgeolekule.
Märksõnad: kliimamuutused, keskkonnapoliitika, julgeolek, julgeolekupoliitika,
rahvusvahelised suhted.
Wihtol, Robert. Demokratisoituuko Kiina sittenkään? // Kanava. Vsk. 43 (2015), nro.
3, s. 11-15.
Artiklis vaadeldakse Hiina poliitilist süsteemi ja arutletakse selle üle, kas Hiina võib
arendada oma üheparteisüsteemist vastupidava alternatiivi lääne demokraatiale.
Märksõnad: üheparteisüsteem, demokraatia, poliitilised süsteemid, Hiina.

POLIITILISED PROTSESSID
Berg-Schlosser, Dirk. The emergence of democracy: forces and counter-forces //
Government and Opposition. Vol. 50 (2015), no. 3, pp. 336-363.
Tegemist on demokraatiale pühendatud erinumbriga. Artiklis antakse ulatuslik ülevaade
demokraatia edasiviivatest jõududest, demokraatia ja sotsiaal-majandusliku arengu
seostest ning takistavatest teguritest. Vt veel: Wilkinson, Steven I. „Where’s the party?
The decline of party institutionalization and what (if anything) that means for
democracy”; Doorenspleet, Renske. „Where are the people? A call for people-centred
concepts and measurements of democracy”.
Märksõnad: demokraatia, majanduslik areng, sotsiaalne areng.
Birch, Sarah; Clarke, Harold D.; Whiteley, Paul. Should 16-year-olds be allowed to
vote in Westminster elections? Public opinion and electoral franchise reform //
Parliamentary Affairs. Vol. 68 (2015), no. 2, pp. 291-313.
Artiklis antakse ülevaade Suurbritannia avalikust arvamusest (seisuga juuli 2013)
16-aastastele üldvalimistel (võimaliku) valimisõiguse andmisest. Vaid üks kuuest
vastajast toetas seda sammu, enamus pooldas status quo säilitamist.
Märksõnad: Suurbritannia, noored, avalik arvamus, valimisõigus.
Bol, Damien; Pilet, Jean-Benoit; Riera, Pedro. The international diffusion of
electoral systems: the spread of mechanisms tempering proportional representation
across Europe // European Journal of Political Research. Vol. 54 (2015), no. 2, pp. 384410.
Artikkel keskendub Euroopa (sh Eesti) valimissüsteemide kahele aspektile:
valimisringkondade väiksus ja kõrge valimiskünnis, millel on tähtis koht proportsionaalse
esindatuse puhul ning mis on iseloomulikud paljudele Euroopa riikidele pärast 1945.
aastat.
Märksõnad: valimissüsteemid, proportsionaalne valimissüsteem, valimiskünnis, riigid,
Euroopa, Eesti.
Curl, Angela; Kearns, Ade. Financial difficulty and mental wellbeing in an age of
austerity: the experience in deprived communities // Social Policy & Society. Vol. 14
(2015), no. 2, pp. 217-240.
Artikkel analüüsib finantsraskuste ja vaimse heaolu seoseid, tähelepanuga Suurbritannia
puudustkannatavatele kogukondadele (nt puudega täiskasvanute leibkonnad või osaajaga
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töötajaga perekonnad).
Märksõnad: majanduskriisid, riskirühmad, puuetega inimesed, heaolu, vaimne tervis,
Suurbritannia.
Gauja, Anika. The construction of party membership // European Journal of Political
Research. Vol. 54 (2015), no. 2, pp. 232-248.
Artiklis analüüsitakse partei liikmeskonna kujunemist kolmest aspektist: riigi, indiviidi ja
partei seisukohast, aluseks kolme riigi (Austraalia, Kanada ja Suurbritannia) näited.
Märksõnad: parteid, liikmeskond, Austraalia, Kanada, Suurbritannia.
Haughton, Tim; Deegan-Krause, Kevin. Hurricane season: systems of instability in
Central and East European party politics // East European Politics and Societies and
Cultures. Vol. 29 (2015), no. 1, pp. 61-80.
Artiklis käsitletakse Kesk- ja Ida-Euroopas (sh Eesti) aset leidnud kiireid poliitilisi
arenguid, millega on kaasas käinud muutused parteisüsteemides. Pakutakse välja uus
kontseptuaalne mudel, mis aitab neid muutusi seletada.
Märksõnad: parteid, parteisüsteemid, poliitilised muutused, sotsiaaluuringud, riigid,
Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, Eesti.
Lezina, Evgenija. Memorial und seine Geschichte. Russlands historisches
Gedächtnis // Osteuropa. Jg. 64 (2014), Nr. 11-12, S. 165-176.
Artiklis käsitletakse valitsusvälise organisatsiooni Memorial tegevust ajaloolise mälu
uurimisel ja jäädvustamisel Venemaal. Memoriali tegevust raskendab poliitiline
keskkond, sest autoritaarne riik paneb ise paika uurimistegevuse piirid ning võimalikud
tulemid.
Märksõnad: Venemaa, ajalooteadvus, ajalugu, ajaloopoliitika, autoritaarsed režiimid.
Margolin, Julius. Zwei Formen eines totalitären Regimes. Kann man Hitlersche und
sowjetische Lager vergleichen? // Osteuropa. Jg. 64 (2014), Nr. 11-12, S. 81-90.
Artiklis esitatakse küsimus, kas (vangi)laagreid hitlerlikul Saksamaal ja Nõukogude
Liidus võib võrrelda ning vastatakse jaatavalt. Analüüsis märgitakse, et neid ei saa küll
võrdsustada, kuid oluline on välja tuua sarnasused ja erinevused.
Märksõnad: Saksamaa, Nõukogude Liit, fašism, stalinism, autoritaarsed režiimid.
Meyer-Sahling, Jan-Hinrik; van Stolk, Christian. A case of partial convergence: the
europeanization of central government in Central and Eastern Europe // Public
Administration. Vol. 93 (2015), no. 1, pp. 230-247.
Artiklis käsitletakse keskvalitsuste euroopastumist neljas postsotsialistlikus riigis –
Eestis, Lätis, Poolas ja Slovakkias, aluseks nende riikide ministeeriumide töötajate
uuring.
Märksõnad: postsotsialistlikud riigid, euroopastumine, valitsused, riigiametnikud,
ministeeriumid, uuringud, Eesti, Läti, Poola, Slovakkia.
Musella, Fortunato. Presidents in business. Career and destiny of democratic
leaders // European Political Science Review. Vol. 7 (2015), no. 2, pp. 293-313.
Artiklis analüüsitakse endiste presidentide ja peaministrite käekäiku pärast poliitilise
karjääri lõppemist, konkreetselt nende suundumist ärisse. Vaatluse all on 441 riigipead 78
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demokraatlikust riigist aastatest 1989–2012.
Märksõnad: riigid, demokraatia, riigipead, presidendid, peaministrid, karjäär
(teenistuskäik), ettevõtlus.
Myrsky, Matti. Valtiovarainvaliokunta verolainsäädäntömme valmisteluelimenä //
Verotus. Vsk. 65 (2015), nro. 2, s. 169-176.
Artiklis käsitletakse Soome parlamendi rahanduskomisjoni rolli ja tähtsust maksualaste
seaduseelnõude menetlemisel. Tuuakse ka näiteid rahanduskomisjoni keskse rolli kohta
parlamendi töös.
Märksõnad: parlamendikomisjonid, õigusloome, maksupoliitika, parlamendid, Soome.
Eduskund.
Nemcov, Boris. Dokument: die Gefahr des Putinismus. Offener Brief an die
Anhänger Präsident Putins // Osteuropa. Jg. 65 (2015), Nr. 1-2, S. 147-152.
Tegemist on erinumbriga „Venemaa, Ukraina, Donbass“, mis sisaldab Boriss Nemtsovi
avalikku kirja president Putini poolehoidjatele. Vt veel: Ochotin, Grigorij „Agentenjagd.
Die Kampagne gegen NGOs in Russland”; Opitz, Petra. Mit angezogener Handbremse.
Reformen im Energiesektor der Ukraine”; Movčan, Veronika. „Aus dem Zwischenraum.
Ukraine: Handelsverflechtung und Außenpolitik”, samuti Venemaal aastatel 1994–2015
mõrvatud avaliku elu tegelaste nimekirja.
Märksõnad: Venemaa, Ukraina, poliitika, lähiajalugu, suurriiklik šovinism,
energiajulgeolek, opositsioon.
Powell, Martin; Barrientos, Armando. Introduction: twenty five years of the welfare
modelling business // Social Policy & Society. Vol. 14 (2015), no. 2, pp. 241-245.
Tegemist on sissejuhatava artikliga artiklite seeriale, mis on pühendatud Gøsta EspingAnderseni raamatu „The three worlds of welfare capitalism” ilmumise 25. aastapäevale.
Vt veel: Powell, Martin. „A re-specification of the welfare state: conceptual issues in
„The three worlds of welfare capitalism””; Barrientos, Armando. „A veritable mountain
of data and years of endless statistical manipulation”: methods in the Three Worlds and
after” etc.
Märksõnad: Esping-Andersen, Gøsta, heaoluühiskond, heaoluriik.
Rovny, Jan. Party competition structure in Eastern Europe: aggregate uniformity
versus idiosyncratic diversity? // East European Politics and Societies and Cultures.
Vol. 29 (2015), no. 1, pp. 40-60.
Artiklis analüüsitakse parteide võitlust võimu ja rahva esindamise pärast Ida-Euroopa
riikides (sh Eesti). Esitatakse tegureid ja seoseid, mis määratlevad parteide konkurentsi
regioonis, välja töötatud mudelit testitakse vasakpoolsetele parteidele antud häälte
hindamisel, aluseks kümne Ida-Euroopa riigi andmed 2009. aasta Euroopa valimiste
uuringust.
Märksõnad: parteid, valimisvõitlus, poliitiline võim, riigid, valimised, sotsiaaluuringud,
Ida-Euroopa, Eesti.
Schnell, Felix. Aufschrei gegen das Vergessen. Margolins Vergleich von Gulag und
NS-Lagern // Osteuropa. Jg. 64 (2014), Nr. 11-12, S. 91-102.
Artikkel on pühendatud Julius Margolini tegevusele Gulagi ja natsionaalsotsialistlike
5

laagrite võrdlemisel (1946. aastal avaldas ta kirjutise „Reis laagrite maale”, mis on üks
varasemaid autobiograafilisi tunnistusi Gulagist).
Märksõnad: stalinism, fašism, Saksamaa, Nõukogude Liit, inimsusvastased kuriteod.
Sikk, Allan. Estonia // European Journal of Political Research. Political Data Yearbook.
Vol. 53 (2014), no. 1, pp. 111-116.
Artiklis antakse kokkuvõte Eesti poliitika-aastast 2013. Käsitletakse kohalikke valimisi,
muutusi valitsuse koosseisus, Riigikogu tegemisi, aga ka rahvakogu ettepanekuid,
Reformierakonna rahastusskandaali jt sündmusi.
Märksõnad: poliitika, valitsused, parlamendid, skandaalid, Reformierakond, Rahvakogu,
Eesti.
Vivyan, Nick; Wagner, Markus. What do voters want from their local MP? // The
Political Quarterly. Vol. 86 (2015), no. 1, pp. 33-40.
Artiklis analüüsitakse Suurbritannia näitel, mida valijad parlamendiliikmelt ootavad.
Kõige enam loodetakse, et parlamendiliige oleks sõltumatu erakonna pealiinist ja ei
koondaks oma tegevust vaid riigi tasandile. Sugu ja poliitilised kogemused omavad
väiksemat tähtsust.
Märksõnad: parlamendiliikmed, Suurbritannia, parteid.
Werkmeister, Christian. Wahnsinn mit System. Psychiatrische Anstalten in der
späten UdSSR // Osteuropa. Jg. 64 (2014), Nr. 11-12, S. 133-152.
Artiklis käsitletakse psühhiaatrilist ravi kui repressioonivahendit Nõukogude Liidus.
Psühhiaatrilist ravi rakendati mitte ainult dissidentidele, vaid märksa suurema hulga
soovimatute isikute pikaajaliseks ühiskonnast isoleerimiseks.
Märksõnad: Nõukogude Liit, dissidendid, poliitvangid, kuriteod, psühhiaatriline ravi.

MAJANDUSPOLIITIKA
Acemoglu, Daron; Robinson, James A. The rise and decline of general laws of
capitalism // Journal of Economic Perspectives. Vol. 29 (2015), no. 1, pp. 3-28.
Artiklis analüüsitakse kapitalismi majandusseaduste kujunemist ning nende
kohanematust uute oludega, samuti 21. sajandi majandusseaduste teket ja nende olemust.
Konkreetselt on vaatluse all Thomas Piketty ebavõrdsuse teooria. Vt samas ka: Charles I.
Jones. „Pareto and Piketty: the macroeconomics of top income and wealth inequality“.
Märksõnad: majandusteooriad, kapitalism, majandusteadus, ebavõrdsus, Thomas
Piketty.
Cronqvist, Henrik; Siegel, Stephan. The origins of savings behavior // Journal of
Political Economy. Vol. 123 (2015), no. 1, pp. 123-169.
Artiklis analüüsitakse identsete kaksikute säästmiskäitumist ning tuvastatakse, et vaid
33% käitumisest saab seletada geneetiliste erinevustega.
Märksõnad: säästmine, finantskäitumine, kaksikud (biol.).
Lo Duca, Marco; Stracca, Livio. Worth the hype? The effect of G20 summits on
global financial markets // Journal of International Money and Finance. Vol. 53 (2015),
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May, pp. 192-217.
Artikkel käsitleb G20 tippkohtumisi, rõhutades, et üleilmse majanduskriisi ajal on G20
muutunud globaalse juhtimise ja koostöö kõige olulisemaks foorumiks. Analüüsitakse
riikide tippjuhtide ja ministrite kohtumiste otsuste mõju rahvusvahelistele
finantsturgudele.
Märksõnad: majanduskriisid, finantsturg, rahandus, suurriigid, tippkohtumised.
MaCurdy, Thomas. How effective is the minimum wage at supporting the poor? //
Journal of Political Economy. Vol. 123 (2015), no. 2, pp. 497-545.
Artiklis püütakse vastata küsimusele, kuivõrd efektiivne on vaeste toetamisel
miinimumpalga tõstmine. Analüüsitakse miinimpalga tõstmise mõju tööhõivele,
hindadele ja kasumile, aluseks Ameerika Ühendriikides teostatud kodumajapidamiste
uuring 1996. aastast.
Märksõnad: miinimumpalk, vaesus, elatustase, majandusuuringud, Ameerika
Ühendriigid.
Murphy, Ryan H. The impact of economic inequality on economic freedom // Cato
Journal. Vol. 35 (2015), no. 1, pp. 117-131.
Artiklis analüüsitakse majandusliku ebavõrdsuse mõju majandusvabadusele, kasutades
maailma majandusvabaduse indeksit, mida koostab Fraser Institute.
Märksõnad: majandusvabadus, majandus, indeksid, ebavõrdsus.
Stockhammer, Engelbert. Rising inequality as a cause of the present crisis //
Cambridge Journal of Economics. Vol. 39 (2015), no. 3, pp. 935-958.
Artikkel käsitleb ebavõrdsust kui majanduskriisi põhjust, erinevalt eelnevatest
käsitlustest, kus majanduskriisi põhjustena on nähtud puudujääke finantssüsteemis.
Märksõnad: majanduskriisid, ebavõrdsus, põhjuslik analüüs.
Tuokko, Yrjö. Taloushistoriamme synkimmät vuosikymmenet // Kanava. Vsk. 43
(2015), nro. 2, s. 32-37.
Artiklis käsitletakse Soome panganduskriisi 1990. aastatel.
Märksõnad: finantskriisid, pangad (maj.), rahandus, majandusajalugu, Soome, 1980ndad, 1990-ndad.
Walder, Andrew G.; Isaacson, Andrew; Lu, Qinglian. After state socialism: the
political origins of transitional recessions // American Sociological Review. Vol. 80
(2015), no. 2, pp. 444-468.
Artikkel käsitleb üleminekut riigisotsialismilt kapitalismile, aluseks 31 postsotsialistliku
riigi analüüs.
Märksõnad: postsotsialistlikud riigid, kapitalism, majanduslik areng, sotsialism,
plaanimajandus.

JUHTIMINE
Järlström, Maria; Kallio, Kirsi-Mari. Henkilöstöosaston suorituskyky ja sen
mittaamisen käytänteet ja ongelmat // Hallinnon Tutkimus. Vsk. 34 (2015), nro. 1, s.
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43-60.
Artiklis käsitletakse personaliosakondade tulemuslikkuse juhtimist ja mõõtmist.
Märksõnad: töö hindamine, tulemuslikkus, efektiivsus, personalijuhtimine.

HARIDUSPOLIITIKA
Altonji, Joseph G.; Ching-I Huang; Taber, Christopher R. Estimating the cream
skimming effect of school choice // Journal of Political Economy. Vol. 123 (2015), no.
2, pp. 266-324.
Autorid on tuletanud valemi, millega määratleda, kuivõrd mõjutab riigikoole see, kui
teised koolid „riisuvad koore” ehk tõmbavad paremaid õpilasi endale, aluseks Ameerika
Ühendriikide haridusstatistika, meetodiks ökonomeetriline analüüs.
Märksõnad: haridusuuringud, koolid, ökonomeetria, Ameerika Ühendriigid.
Bol, Thijs. Has education become more positional? Educational expansion and
labour market outcomes, 1985–2007 // Acta Sociologica. Vol. 58 (2015), no. 2, pp.
105-120.
Artiklis analüüsitakse hariduse ekspansiooni ja tööturu seoseid, aluseks 28 riigi andmed
rahvusvahelisest sotsiaaluuringute programmist aastatest 1985–2007.
Märksõnad: riigid, sotsiaaluuringud, haridus, tööturg.
Misukka, Heljä. Kuinka perusopetus pelastetaan? // Kanava. Vsk. 43 (2015), nro. 1, s.
6-10.
Artiklis käsitletakse põhihariduse olukorda Soomes.
Märksõnad: põhiharidus, finantseerimine, Soome.

TERVISHOIUPOLIITIKA
Duster, Troy. A post-genomic surprise. The molecular reinscription of race in
science, law and medicine // The British Journal of Sociology. Vol. 66 (2015), no. 1, pp.
1-27.
Artikkel käsitleb inimgenoomi uurimisega seotud probleeme, eelkõige koondatakse
tähelepanu sellele, missuguseid väljakutseid esitab inimgenoomi uurimine
sotsiaalteadlastele, aga ka õigussüsteemile ja kohtuekspertiisile. Vt ka: Prainsack,
Barbara. „Is personalized medicine different? (Reinscription: the sequel) a response to
Troy Duster“, pp. 28-35 jt artiklid, samuti Troy Dusteri vastust kommentaaridele.
Märksõnad: genoomid, DNA genoom, geenitehnoloogia, genoomika, sotsiaalteadlased,
meditsiin.

SOTSIAALPOLIITIKA
Bass, Brooke Conroy. Preparing for parenthood? Gender, aspirations, and the
reproduction of labor market inequality // Gender & Society. Vol. 29 (2015), no. 3,
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pp. 362-385.
Artiklis analüüsitakse, kuidas perspektiiv tulevikus lapsevanemaks saada mõjutab
erinevalt meeste ja naiste karjääripüüdlusi ja -valikuid, aluseks 60 paariga (eraldi mehe ja
naisega) tehtud intervjuud.
Märksõnad: karjäär (teenistuskäik), mehed, naised, lapsed, intervjuud, sotsiaaluuringud.
Bennett, Jenny; Möhring, Katja. Cumulative (dis)advantage? The impact of labour
market policies on late career employment from a life course perspective // Journal
of Social Policy. Vol. 44 (2015), no. 2, pp. 213-233.
Artiklis analüüsitakse eakate töötajate olukorda tööturul, konkreetselt riske, mis on
seotud varajase pensionile minekuga ja töötusega vanemas eas, aluseks 12 Euroopa riigi
(postsotsialistlikest riikidest on esindatud Tšehhi) andmed.
Märksõnad: eakad, tööjõud, tööhõive, pensionid, riskid, Euroopa, riigid.
Boeckmann, Irene; Misra, Joya; Budig, Michelle J. Cultural and institutional
factors shaping mothers’ employment and working hours in postindustrial countries
// Social Forces. Vol. 93 (2015), no. 4, pp. 1301-1333.
Artikkel keskendub naiste tööhõive ja emaduse seostele, pöörates eelkõige tähelepanu
erinevustele emade ja lasteta naiste tööhõives ning väites, et emade tööhõive puhul omab
tähtsust institutsionaalne ja kultuuriline kontekst. Analüüsi andmealuseks on LISi (CrossNational Data Center in Luxembourg) andmed.
Märksõnad: naised, tööhõive, emad, emadus, lapsed, sotsiaaluuringud, riigid.
Brady, David; Bostic, Amie. Paradoxes of social policy. Welfare transfers, relative
poverty, and redistribution preferences // American Sociological Review. Vol. 80
(2015), no. 2, pp. 268-298.
Artikkel analüüsib sotsiaalpoliitika mõju vaesuse vähenemisele, lähtudes Walter Korpi ja
Joakim Palme seisukohast (vt “The paradox of redistribution and strategies of equality”),
et universaalne sotsiaalpoliitika vähendab vaesust enam kui vaid vaestele suunatud
poliitika.
Märksõnad: sotsiaalpoliitika, vaesus, sotsiaalne heaolu, sotsiaaluuringud.
Kapelyuk, Sergey. The effect of minimum wage on poverty. Evidence from RLMSHSE data // Economics of Transition. Vol. 23 (2015), no. 2, pp. 389-423.
Artikkel käsitleb miinimumpalga mõju vaesusele Venemaal, aluseks riigis teostatud
longituuduuring aastatest 2006–2011.
Märksõnad: Venemaa, miinimumpalk, vaesus, sotsiaaluuringud.
Loretto, Wendy; Vickerstaff, Sarah. Gender, age and flexible working in later life //
Work, Employment & Society. Vol. 29 (2015), no. 2, pp. 233-249.
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