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VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST
EUROOPA LIIT
Berge, Benjamin von dem; Poguntke, Thomas. The influence of Europarties on
Central and Eastern European partner parties: a theoretical and analytical model //
European Political Science Review. Vol. 5 (2013), no. 2, pp. 311-334.
Artikkel annab teoeetilise mudeli analüüsimaks Euroopa parteide (europarteide) mõju
Kesk- ja Ida-Euroopa partnerparteidele, millega kaasneb nende riikide parteide
lääneeuroopastumine. Tähelepanu all on Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Sotsialistlik
Partei.
Märksõnad: Euroopa, parteid, Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa, poliitilised muutused.
Blauberger, Michael; Weiss, Moritz. „If you can’t beat me, join me!” How the
Commission pushed and pulled member states into legislating defence
procurement // Journal of European Public Policy. Vol. 20 (2013), no. 8, pp. 1120-1138.
Artikkel analüüsib Euroopa Komisjoni tegevust kaitsealaste riigihangete direktiivi
vastuvõtmisel 2009. aastal, tähelepanu all on liikmesriikidele avaldatud surve.
Märksõnad: kaitsepoliitika, Euroopa Komisjon, Euroopa Liit, liikmesriigid, riigihanked.
Blom-Hansen, Jens. Legislative control of powers delegated to the executive: the
case of the EU // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and
Institutions. Vol. 26 (2013), no. 3, pp. 425-448.
Artiklis küsitakse, kuidas on võimalik, et seadusandlik kontroll on delegeeritud
täitevvõimule ning kuidas on see dilemma lahendatud Euroopa Liidus, samuti
analüüsitakse komiteemenetluse olemust.
Märksõnad: Euroopa Liit, täidesaatev võim, delegeerimine, kontroll, Euroopa Komisjon.
Boute, Anatole. Energy efficiency as a new paradigm of the European external
energy policy: the case of the EU-Russian energy dialogue // Europe-Asia Studies.
Vol. 65 (2013), no. 6, pp. 1021-1054.
Artiklis on vaatluse all energiaefektiivsuse küsimused ELi ja Venemaa energiadialoogis.
Märksõnad: energiapoliitika, Venemaa, Euroopa Liit, rahvusvaheline koostöö, energia,
efektiivsus.
Carmo, Renato Miguel; Nunes, Nuno. Class and social capital in Europe. A
transnational analysis of the European Social Survey // European Societies. Vol. 15
(2013), no. 3, pp. 373-387.
Artikkel käsitleb suhteid sotsiaalse klassi ja sotsiaalse kapitali vahel Euroopas, aluseks
2008. aasta Euroopa sotsiaaluuringu andmed, mis hõlmas 50 000 inimest 26 riigis.
Märksõnad: Euroopa, riigid, sotsiaalne kapital, sotsiaalsed klassid, sotsiaalsed suhted.
Chelotti, Nicola. Analysing the links between national capitals and Brussels in EU
foreign policy // West European Politics. Vol. 36 (2013), no. 5, pp. 1052-1072.
Artikli teemaks on Euroopa Liidu otsustusprotsess välispoliitikas, konkreetselt on
vaatluse all liikmesriikides ja Euroopa Komisjonis töötavate ning liikmesriike esindavate
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ametnike seosed ja nende mõju otsustamisele.
Märksõnad: Euroopa Liit, välispoliitika, liikmesriigid, otsustamine.
Coen, David; Katsaitis, Alexander. Chameleon pluralism in the EU: an empirical
study of the European Commission interest group density and diversity across
policy domains // Journal of European Public Policy. Vol. 20 (2013), no. 8, pp. 11041119.
Artiklis käsitletakse huvigruppide tegevust Euroopa Komisjonis, vaatluse all on
komisjoni lobiregister ning eri poliitikavaldkondade huvigruppide rohkus ja
mitmekesisus.
Märksõnad: Euroopa Komisjon, huvigrupid, lobitöö, huvikaitse.
Down, Ian; Wilson, Carole J. A rising generation of Europeans? Life-cycle and
cohort effects on support for „Europe” // European Journal of Political Research. Vol.
52 (2013), no. 4, pp. 431-456.
Artikkel analüüsib elutsükli (kohordi) mõju inimeste arvamusele Euroopa Liidust ja toob
esile põlvkondlikud erinevused suhtumises Euroopa integratsiooni, aluseks
Eurobaromeetri uuringud aastatest 1976–2008.
Märksõnad: Euroopa Liit, eurointegratsioon, arvamused, põlvkonnad, kohortanalüüs.
Ehrmann, Michael; Soudan, Michel; Stracca, Livio. Explaining European Union
citizens’ trust in the European Central Bank in normal and crisis times //
Scandinavian Journal of Economics. Vol. 115 (2013), no. 3, pp. 781-807.
Artiklis käsitletakse eurooplaste suhtumist Euroopa Keskpanka maailma finantskriisi ja
Euroopa võlakriisi ajal, samuti määratletakse suhtumist mõjutavad tegurid. Analüüsi
aluseks on Eurobaromeetri uuringud.
Märksõnad: keskpangad, Euroopa Keskpank, finantskriisid, majanduskriisid, avalik
arvamus.
Etzioni, Amitai. The EU: the communitarian deficit // European Societies. Vol. 15
(2013), no. 3, pp. 312-330.
Artiklis väidetakse, et Euroopa Liit ei suuda ilma ühise kogukonna rajamiseta jõuda
ühesugustele alusväärtustele ja lojaalsuspõhimõtetele toetuva majandusliku integratsiooni
ja võimu tsentraliseerimise kõrgemale tasemele. Selleta aga jätkub võõrandumine
Brüsselist ning majanduskriis viib euroliidu tagasi administratiivse riigi, mitte kõrgema
integratsoonitaseme poole.
Märksõnad: Euroopa Liit, eurointegratsioon, väärtused (filos.), lojaalsus.
Häge, Frank M. Coalition building and consensus in the Council of the European
Union // British Journal of Political Science. Vol. 43 (2013), no. 3, pp. 481-504.
Artiklis käsitletakse koalitsiooni kujunemist ja konsensust Euroopa Nõukogus aastatel
1994–2006, aluseks kvalitatiivne juhtumiuuring.
Märksõnad: koalitsioonid, konsensus, otsustamine, Euroopa Nõukogu.
Klingemann, Hans-Dieter; Weldon, Steven. A crisis of integration? The
development of transnational dyadic trust in the European Union, 1954–2004 //
European Journal of Political Research. Vol. 52 (2013), no. 4, pp. 457-482.
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Artikli põhiküsimus on, kas Euroopa Liidu kasvav kultuuriline, religioosne ja
majanduslik mitmekesisus õõnestab kodanike poliitilise kogukonna ühistunde arengut,
eelkõige pärast laienemist ida poole. Vaatluse all on riikideülene inimestevaheline
(düaadiline) usaldus, aluseks eri allikate andmed aastatest 1954–2004.
Märksõnad: Euroopa Liit, eurointegratsioon, laienemine, usaldus.
Laursen, Bo. Transparency in the Council of the European Union: why journalists
don’t get the full picture // Journalism. Vol. 14 (2013), no. 6, pp. 771-789.
Artikkel on pühendatud Euroopa Nõukogu läbipaistvusele, konkreetselt keskendutakse
nõukogu pressitöötajatele, kes päevast päeva vastavad ajakirjanike küsimustele.
Uuritakse läbipaistvust takistavaid institutsionaalseid faktoreid, aluseks
poolstruktureeritud intervjuud pressitöötajatega.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu, kommunikatsioon, ajakirjanikud, ajakirjandus,
juurdepääs infole, avalik huvi.
Sloam, James. „Voice and equality”: young people’s politics in the European
Union // West European Politics. Vol. 36 (2013), no. 4, pp. 836-858.
Artikli teema on ajendatud eurooplaste, eelkõige noorte vähenevast osavõtust ühenduse
poliitikas osalemises ning nende pöördumisest kodanikuühenduste jm poliitikas
osalemise vormide poole. Analüüsitakse noorte poliitikas osalemist EL 15 riigis, aluseks
Euroopa sotsiaaluuringu andmed.
Märksõnad: Euroopa Liit, riigid, noored, poliitika.
Smith, Michael. Beyond the comfort zone: internal crisis and external challenge in
the European Union’s response to rising powers // International Affairs. Vol. 89
(2013), no. 3, pp. 653-671.
Artikkel otsib vastust küsimusele, kui edukas on Euroopa Liit rahvusvaheliste
probleemide tunnistamisel ja neile (diplomaatilisel) reageerimisel ning kas sellest võib
teha järeldusi ELi rollist rahvusvahelistel läbirääkimistel üldiselt. Vaatluse all on ka ELi
diplomaatilise korpuse tegevus ning analüüsitakse, kas rahvusvahelistel läbirääkimistel,
samuti välispoliitilises tegevuses laiemalt on järgitud euroliidu huve.
Märksõnad: Euroopa Liit, rahvusvahelised suhted, välispoliitika, diplomaatia.
Ugur, Mehmet. Europeanization, EU conditionality, and governance quality:
empirical evidence on Central and Eastern European countries // International
Studies Quarterly. Vol. 57 (2013), no. 1, pp. 41-51.
Artiklis analüüsitakse Euroopa Liidu mõju juhtimise kvaliteedile Kesk- ja Ida-Euroopa
riikides üldiselt ning kas see mõju on suurem liitumiseelsel või -järgsel perioodil, aluseks
10 riigi andmed, kes lülitati laienemisnimekirja 1997. aastal, meetodiks logistiline
regressioonimudel.
Märksõnad: Euroopa Liit, laienemine, liikmesriigid, juhtimine.
Vries, Catherine E. de. Ambivalent Europeans? Public support for European
integration in East and West // Government and Opposition. Vol. 48 (2013), no. 3, pp.
434-461.
Artiklis on tähelepanu all avalikkuse toetus eurointegratsioonile Euroopa eri riikides (sh
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Eesti), tuuakse esile Lääne- ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide erinevused.
Märksõnad: Euroopa, riigid, Eesti, eurointegratsioon, avalik arvamus.

MAAILMAPOLIITIKA
Borgerson, Scott. The coming Arctic boom // Foreign Affairs. Vol. 92 (2013), no. 4, p.
76-89.
Artiklis käsitletakse Arktika merejää sulamisest tingitud Arktika loodusvarade, nagu
nafta, gaas ja mineraalid, uusi kasutuselevõtu võimalusi ja eri riikide huvi selle regiooni
vastu.
Märksõnad: loodusvarad, mereteed, geopoliitika, Arktika.
Bøås, Morten; Utas, Mats. Tuaregien kapina // Ulkopolitiikka. Vsk. 50 (2013), nro. 2,
s. 56-59.
Artiklis on vaatluse all Mali poliitiline olukord. Lähemalt käsitletakse ka Mali konflikti
juuri.
Märksõnad: sõjalised konfliktid, tuareegid, Mali.
Brooks, Courtney. Making a state a state // World Policy Journal. Vol. 30 (2013), no.
1, p. 24-32.
Artiklis käsitletakse riikluse olemust ja standardite puudumist riikide diplomaatilise
tunnustamise kohta, mida vaadeldakse seoses Gruusia ja Abhaasia vahelise konfliktiga.
Märksõnad: riik, tunnustamine, iseseisvus, Gruusia, Abhaasia, Venemaa, Vanuatu.
Mattlin, Mikael; Hiltunen, Anna-Kaisa; Mäkinen, Juha; Mohan, Raja; Oisalo,
Niina; Gaens, Bart; Naarajärvi, Teemu; Seppänen, Juha-Matti; Eronen, Oskari.
Aasian uusi geopolitiikka // Ulkopolitiikka. Vsk. 50 (2013), nro. 2, s. 14-35.
Mitmes Aasia geopoliitikat käsitlevas artiklis on vaatluse all, kuidas Hiina naaberriigid
vastavad selle suurriigi positsiooni tugevnemisele ning millisena teine Aasia suurriik
India näeb oma kohta uues geopoliitilises olukorras.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted, geopoliitika, Hiina, India, Afganistan, Aasia.
Sweig, Julia E.; Bustamante, Michael J. Cuba after communism // Foreign Affairs.
Vol. 92 (2013), no. 4, p. 101-114.
Artiklis käsitletakse Kuuba poliitilist ja majanduslikku olukorda president Raúl Castro
valitsemise ajal.
Märksõnad: majandusreformid, rahvusvahelised suhted, Kuuba.
Terry, Mark; Scholl, Adam. Map room: borders on top of the world // World Policy
Journal. Vol. 30 (2013), no. 1, p. 14-17.
Artiklis käsitletakse arktilise meretee avanemist laevaliiklusele tänu Arktika jää
sulamisele.
Märksõnad: mereteed, loodusvarad, geopoliitika, Arktika.
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RAHVUSVAHELISED SUHTED
Nilsson, Rasmus. Russian policy concerning the Black Sea fleet and its being based
in Ukraine, 2008–2010: three interpretations // Europe-Asia Studies. Vol. 65 (2013),
no. 6, pp. 1154-1170.
Artiklis analüüsitakse Venemaa Musta mere laevastiku poliitikat aastatel 2008–2010,
pakkudes välja kolm interpretatsiooni: laevastik kui rahu tagaja, kui vene ülemvõimu
tunnistaja ja kui vene rahvuse kaitsja.
Märksõnad: Venemaa, Must meri, laevastikud, sõjalaevastik.
Pearlman, Wendy. Emotions and the microfoundations of the Arab uprisings //
Perspectives on Politics. Vol. 11 (2013), no. 2, p. 387-409.
Artiklis otsitakse vastust küsimusele, miks puhkesid 2011. aastal protestilained LähisIdas ja Põhja-Aafrikas, täpsemalt Tuneesias ja Egiptuses, kuid ei puhkenud näiteks
Alžeerias. Vastuste otsimisel kasutatakse tulemusi neuroteadustest, nt emotsioonide
osatähtsust masside käitumises.
Märksõnad: araabia kevad, 2010–2011, araabia maad, ülestõusud.
Themnér, Lotta; Wallensteen, Peter. Armed conflicts, 1946–2012 // Journal of Peace
Research. Vol. 50 (2013), no. 4, pp. 509-521.
Artiklis antakse ülevaade relvastatud konfliktidest maailmas aastatel 1946–2012,
põhjalikumalt käsitletakse 2012. aasta konflikte, nii maailmajagude kui ka riikide kaupa.
Märksõnad: sõjalised konfliktid, statistika, rahvusvahelised suhted.

VENEMAA
Narizhnaya, Khristina. Russians go West // World Policy Journal. Vol. 30 (2013), no.
1, p. 95-103.
Artiklis käsitletakse Vene eliidi emigratsiooni lääneriikidesse 21. sajandi algul. Üle 1,25
mln venelase on läinud 2000.–2010. a teistesse riikidesse elama. Autor selgitab Vene
haritud elanikkonna suurenenud emigratsiooni soodustavaid tegureid, nagu poliitiline
korruptsioon, arstide ja õpetajate madalad palgad jms. Samuti käsitletakse Vene
perekondade otsust saata oma lapsed välismaale haridust omandama, eelkõige Venemaa
haridussüsteemi kehva kvaliteedi pärast.
Märksõnad: väljaränne, ajude äravool, Venemaa.
Roberts, Sean. Venäjän uusvanha ulkopolitiikka // Ulkopolitiikka. Vsk. 50 (2013),
nro. 2, s. 44-46.
Artiklis käsitletakse Venemaa uut välispoliitilist kontseptsiooni. Venemaa teeb teiste
riikidega koostööd valikuliselt ega ole huvitatud omaks võtma lääneriikide demokraatia
käsitust.
Märksõnad: välispoliitika, rahvusvahelised suhted, Venemaa.
Sigova, Svetlana V.; Parikova, Natalia V. Migration in Russia: pros and cons //
Siirtolaisuus-Migration. Vsk. 40 (2013), nro. 2, s. 14-18.
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Artiklis käsitletakse välistööjõu migratsiooni Venemaale ning selle positiivseid ja
negatiivseid külgi.
Märksõnad: välistööjõud, ränne, Venemaa.

POLIITILISED PROTSESSID
Ǻström, Joachim; Karlsson, Martin. Blogging in the shadow of parties: exploring
ideological differences in online campaigning // Political Communication. Vol. 30
(2013), no. 3, pp. 434-455.
Artikkel analüüsib blogide kasutamist valimiskampaaniates Rootsis, riigis, mida
iseloomustab tugevate parteide olemasolu ja esindusdemokraatia parteidekesksus.
Aluseks veebipõhine küsitlus, milles osales 730 poliitilist blogijat.
Märksõnad: ajaveebid, valimised, valimisvõitlus, kampaaniad, parteid, Rootsi.
Bäck, Maria; Kestilä-Kekkonen, Elina. Sosiaalinen pääoma ja poliittinen
osallistuminen Suomessa // Politiikka. Vsk. 55 (2013), nro. 2, s. 59-72.
Artiklis käsitletakse sotsiaalse kapitali mõju eri tüüpi poliitilise osalemise vormidele –
hääletamisele ning institutsionaliseeritud ja mitteinstitutsionaliseeritud poliitilisele
tegevusele.
Märksõnad: sotsiaalne kapital, osalusdemokraatia, Soome.
Casal Bértoa, Fernando. Post-Communist Politics: on the divergence (and/or
convergence) of East and West // Government and Opposition. Vol. 48 (2013), no. 3,
pp. 398-433.
Artikkel käsitleb parteisüsteemide arengut Lääne- ja Ida-Euroopas (sh Eesti) alates
sotsialismi kokkuvarisemisest 1990. aastal kuni 2011. aastani, tuues välja
postsotsialistlike riikide erijooned.
Märksõnad: Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa, riigid, Eesti, parteid, parteisüsteemid.
Charron, Nicholas; Lapuente, Victor. Why do some regions in Europe have a higher
quality of government? // The Journal of Politics. Vol. 75 (2013), no. 3, pp. 567-582.
Artikkel vaatleb piirkondlikke erinevusi valitsemise kvaliteedis Euroopas, aluseks EL 15
eri piirkondade andmed. Valitsemise kvaliteet hõlmab korruptsioonikontrolli, kodanike
erapooletut kohtlemist ja valitsuse efektiivsust.
Märksõnad: Euroopa Liit, valitsemine, valitsused, kvaliteet.
Döring, Holger; Hellström, Johan. Who gets into government? Coalition formation
in European democracies // West European Politics. Vol. 36 (2013), no. 4, pp. 683-703.
Artikli teema on valitsuste formeerumise erinev dünaamika Euroopa 26 riigis (sh Eesti).
Tegemist on esmakordse valitsuses osalemise otsustavate tegurite süstemaatilise
võrdlusega, tuuakse esile erinevused Ida- ja Lääne-Euroopa riikide vahel.
Märksõnad: Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa, Eesti, valitsused, sisepoliitika, koalitsioonid,
võrdlev analüüs.
Gibson, Rachel; Cantijoch, Marta. Conceptualizing and measuring participation in
the age of the internet: is online political engagement really different to offline? //
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The Journal of Politics. Vol. 75 (2013), no. 3, pp. 701-716.
Artikkel analüüsib poliitikas osalemist kahes aspektis: interneti kaudu (e-osalemine ehk
online) ja traditsiooniline (offline), tuues esile nende erijooned ja seosed, aluseks
Suurbritannia 2010. aasta üldvalimiste ajal toimunud avaliku arvamuse e-uuring.
Märksõnad: Suurbritannia, poliitika, valijakäitumine, Internet, avaliku arvamuse
uuringud.
Hafner-Burton, Emilie M.; Hughes, D. Alex; Victor, David G. The cognitive
revolution and the political psychology of elite decision making // Perspectives on
Politics. Vol. 11 (2013), no. 2, p. 368-386.
Artiklis käsitletakse eliidi otsustusprotsessi. Kuigi eliit teeb tõenäoliselt otsused
kogemustest lähtuvalt ratsionaalsemalt, siis iseloomustab eliiti ka liigne enesekindlus,
mis vähendab otsustamiseks vajalikke oskusi. Konkreetselt on vaatluse all USA eliidi
otsused Põhja-Korea küsimuses aastatest 2002–2006.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, Põhja-Korea, eliit, otsustamine, kognitiivsed
protsessid.
Johansson, Marjut. Olette aivan oikeassa … herra pääministeri! Ranskalaisten
presidentinvaalien väittelyjen lentävät lauseet // Politiikka. Vsk. 55 (2013), nro. 2, s.
109-117.
Artiklis on vaatluse all Prantsusmaa presidendivalimiste valimisdebatid ja nende kestel
sündinud lendlaused.
Märksõnad: presidendivalimised, diskussioonid, Prantsusmaa.
Jõesalu, Kirsti; Kõresaar, Ene. Continuity or discontinuity: on the dynamics of
remembering „mature socialism” in Estonian post-soviet remembrance culture //
Journal of Baltic Studies. Vol. 44 (2013), no. 2, pp. 177-203.
Artikli teema on eesti mälukultuur ning objekt küpse sotsialismi mäletamine
postsotsialistlikus Eestis ja selle järjepidevus/järjepidevusetus. Uuring põhineb
elulugudel.
Märksõnad: sotsialism, mäletamine, ajaloopoliitika, ajalooteadvus, kultuurimälu,
biograafiad, Eesti.
Karakoc, Ekrem. Economic inequality and its asymmetric effect on civic
engagement: evidence from post-communist countries // European Political Science
Review. Vol. 5 (2013), no. 2, pp. 197-223.
Artkkel analüüsib Poissoni mudelit kasutades majandusliku ebavõrdsuse mõju kodanike
käitumisele ja kaasatusele 18 postsotsialistlikus riigis (sh Eesti). Vaatluse all on erinevad
sotsiaalmajanduslikud grupid.
Märksõnad: demokraatia, ebavõrdsus, poliitiline käitumine, kodanikuühiskond,
postsotsialistlikud riigid.
Lindvall, Johannes. Union density and political strikes // World Politics. Vol. 65
(2013), no. 3, p. 539-569.
Artiklis käsitletakse, kuidas ametiühingute tugevus mõjutab poliitiliste streikide sagedust
arenenud demokraatlikes riikides.
Märksõnad: ametiühingud, streigid, töövaidlused, Euroopa.
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Persson, Mikael; Wass, Hanna; Oscarsson, Henrik. The generational effect in
turnout in the Swedish general elections, 1960–2010 // Scandinavian Political Studies.
Vol. 36 (2013), no. 3, pp. 249-269.
Artikkel käsitleb põlvkondlikkuse mõju valimisaktiivsusele Rootsi parlamendi ja
Euroopa Parlamendi valimistel aastatel 1960–2010.
Märksõnad: valimised, parlamendivalimised, Euroopa Parlament, valijakäitumine,
põlvkonnad, valimisaktiivsus, Rootsi.
Rosen, Jennifer. The effects of political institutions on women’s political
representation: a comparative analysis of 168 countries from 1992 to 2010 // Political
Research Quarterly. Vol. 66 (2013), no. 2, pp. 306-321.
Artiklis on vaatluse all naiste poliitiline esindatus 168 riigis ajavahemikus 1992–2010,
eriline tähelepanu on valimissüsteemide ja sookvootide mõjul ning nende seostel riigi
sotsiaalmajandusliku arenguga.
Märksõnad: naised, valimissüsteemid, sookvoodid, sooline võrdõiguslikkus, poliitika.
Salomaa, Markku. Asevelvollisuus on muokattava uudelleen // Kanava. Vsk. 41
(2013), nro. 4, s. 38-41.
Artiklis arutletakse Soome ajateenistuse üle ja leitakse, et Soomel tuleks üle minna
vabatahtlikule ajateenistusele ja võtta seejuures eeskujuks Saksamaa Bundeswehri mudel.
Märksõnad: sõjaväekohustus, ajateenistus, Soome, Saksamaa.
Schmitt, Carina; Obinger, Herbert. Spatial interdependencies and welfare state
generosity in Western democracies, 1960–2000 // Journal of European Social Policy.
Vol. 23 (2013), no. 2, pp. 119-133.
Artikkel käsitleb 18 lääne demokraatliku riigi ruumilist sõltuvust heaoluriigi põhimõtete
rakendamisel aastatel 1960–2000. Autorid märgivad, et kui senini on heaoluriigi
võrdlevuuringuid kummitanud metodoloogiline natsionalism, st riike on vaadeldud
iseseisvate üksustena, siis selles uurimuses näidatakse, kuidas heaoluriigi põhimõtted
ühes riigis on kujundanud sotsiaalseid õigusi teises riigis.
Märksõnad: heaoluriik, heaoluühiskond, riigid, võrdlevuuringud.
Suhay, Elizabeth; Jayaratne, Toby Epstein. Does biology justify ideology? The
politics of genetic attribution // Public Opinion Quarterly. Vol. 77 (2013), no. 2, pp.
497-521.
Artikkel püüab leida vastust küsimusele, kuivõrd on mustade ja valgete, konservatiivide
ja liberaalide vaated seotud bioloogiaga, täpsemalt geneetika ja sellekohaste selgitustega,
aluseks USA avaliku arvamuse uuring.
Märksõnad: parempoolsus, vasakpoolsus, poliitilised hoiakud, geneetika, geneetilised
aspektid.
Tamm, Marek. In search of lost time: memory politics in Estonia, 1991–2011 //
Nationalities Papers. Vol. 41 (2013), no. 4, pp. 651-674.
Artkkel analüüsib mälupoliitikat Eestis aastatel 1991–2011, tähelepanuga rahvuslikule
mälupoliitikale, mida kujundavad oma otsustega parlament, valitsus ja president ning
mille eesmärk on kollektiivse mälu kujundamine, vaatluse all on vaid sisemaine
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mälupoliitika.
Märksõnad: ajaloopoliitika, Eesti.

MAJANDUSPOLIITIKA
Akgündüz, Yusuf Emre; Plantenga, Janneke. Labour market effects of parental
leave in Europe // Cambridge Journal of Economics. Vol. 37 (2013), no. 4, pp. 845-862.
Artikkel analüüsib lapsehoolduspuhkust puudutava õigusloome mõju naiste osalemisele
tööturul 16 Euroopa riigis aastatel 1970–2010.
Märksõnad: naised, sooline võrdõguslikkus, tööhõive, lapsehoolduspuhkus, Euroopa.
Alm, James; Embaye, Abel. Using dynamic panel methods to estimate shadow
economies around the world, 1984–2006 // Public Finance Review. Vol. 41 (2013), no.
5, pp. 510-543.
Artiklis vaadeldakse varimajanduse ulatust 111 riigis (sh Eesti) ajavahemikul 1984–2006,
kasutatakse dünaamilise paneelandmete mudelit. Kokkuvõttes nenditakse, et
vaadeldavates riikides moodustab varimajanduse osakaal 10–86% SKTst.
Märksõnad: majandus, varimajandus, riigid, Eesti, võrdlev analüüs.
Hetemäki, Lauri; Hänninen, Riitta. Suomen metsäalan taloudellinen merkitys nyt ja
tulevaisuudessa // Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 109 (2013), nro. 2, s. 191208.
Artiklis käsitletakse Soome metsasektori rahvamajanduslikku tähtsust ja seda, kuidas
metsa majandamine on 2000ndail muutunud ja miks. Lähema tähelepanu all on Soome
metsanduse tuleviku arengusuunad.
Märksõnad: metsandus, metsamajandus, erametsandus, Soome.
Hukkinen, Juhana; Virén, Matti. Julkisen sektorin velka on myrkkyä talouskasvulle
// Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 109 (2013), nro. 2, s. 209-213.
Artiklis on vaatluse all avaliku sektori võla ja majanduskasvu vaheline seos ning kas
avaliku sektori võlg võib majanduskasvu negatiivselt mõjutada.
Märksõnad: majanduskasv, avalik sektor, võlad.
Kerem, Katri; Danneberg, Toomas; Oper, Jaanika; Norden, Aleksei. Consumer
attitudes and behavior related to the adoption of euro before the changeover // Baltic
Journal of Management. Vol. 8 (2013), no. 3, pp. 269-285.
Artiklis analüüsitakse Eesti tarbijate suhtumist eurosse enne eurorahale üleminekut,
kusjuures autorid peavad oma vaatenurka eriliseks seetõttu, et seda tehakse
tagasiulatuvalt. Peale otsese suhtumise eurosse käsitletakse ka rahvusliku ja Euroopa
identiteediga seotud emotsionaalseid tegureid.
Märksõnad: euro, avalik arvamus, identiteet, rahvuslik identiteet, euroidentiteet, Eesti.
Keskitalo, Jorma. Nyt soi mustan kullan joutsenlaulu // Kanava. Vsk. 41 (2013), nro.
4, s. 22-25.
Artiklis arutletakse, mis võib juhtuda maailma energiamajandusega, kui naftavarud
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lõpevad.
Märksõnad: energiavarud, energiamajandus, nafta.
Kurkioja, Kari; Korhonen, Aku. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus //
Verotus. Vsk. 63 (2013), nro. 3, s. 299-305.
Artiklis käsitletakse energiaintensiivsete ettevõtete maksutagastussüsteemi Soomes. Selle
abil on üritatud tagada palju energiat kasutavate ettevõtete rahvusvaheline
konkurentsivõime.
Märksõnad: maksustamine, maksupoliitika, energiatarbimine, ettevõtted, Soome.
Schoenmaker, Dirk; Werkhoven, Dewi. The impact of multinationals on the size of
the banking system // Kyklos. Vol. 66 (2013), no. 3, pp. 378-397.
Artikkel esitab küsimuse, kui suur peaks olema riigi pangandussüsteem, milline on
rahvusvaheliste ettevõtete mõju pangandussüsteemi suurusele ning kuidas on
pangandussüsteemi suurus seotud riigi finantsvajadustega, aluseks Euroopa riikide
andmed.
Märksõnad: pangandus, pangad (maj.), rahanduspoliitika, riigid, Euroopa.
Spolaore, Enrico; Wacziarg, Romain. How deep are the roots of economic
development // Journal of Economic Literature. Vol. 51 (2013), no. 2, pp. 325-369.
Artikkel otsib majandusarengu juuri, väites, et need juured ulatuvad kaugele minevikku.
Analüüsitakse mitmesuguseid kanaleid, mille kaudu põlvkonniti ülekanduvad
tunnusjooned võivad mõjutada majandusarengut.
Märksõnad: majanduslik areng, põlvkonnad, sotsiaalne areng.
Zelekha, Yaron. The effect of immigration on entrepreneurship // Kyklos. Vol. 66
(2013), no. 3, pp. 438-465.
Artikkel analüüsib immigratsiooni mõju ettevõtlusele, samuti seda, milline peaks olema
keskkond, et mõju suurendada. Arvesse võetakse ka sellised tegurid nagu religioon,
inimkapitali näitajad (kirjaoskuse tase, koolis käidud aastad jm), korruptsioon riigis,
konkurentsivõime ja krediidireiting, linnastumise määr, töötuse näitaja jne.
Märksõnad: sisseränne, sisserändajad, ettevõtlus.
Vermeiren, Mattias. Monetary power and EMU: macroeconomic adjustment and
autonomy in the Eurozone // Review of International Studies. Vol. 39 (2013), no. 3, pp.
729-761.
Artikkel käsitleb majandus- ja rahaliidu (EMU) loomise ning eurole ülemineku mõju
liikmesriikide rahalisele võimekusele, laiemalt rahvuslike kapitalismimudelite
makroökonoomilisele autonoomiale.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, euro, euroala.
Vihma, Antto. Eurooppa lämpenee liuskekaasulle // Ulkopolitiikka. Vsk. 50 (2013),
nro. 2, s. 40-42.
Artiklis käsitletakse USAs valitseva kildagaasibuumi mõjutusi Euroopa
energiamajandusele ning arutletakse, mis võimalusi see võib tuua Euroopa Liidule
parandada oma konkurentsivõimet energiatootmises ja majanduslikku positsiooni
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läbirääkimistel Venemaaga.
Märksõnad: maagaas, energiapoliitika, Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, Venemaa.

JUHTIMINE
Hammerschmid, Gerhard; Van de Walle, Steven; Stimac, Vid. Internal and external
use of performance information in public organizations: results from an
international survey // Public Money & Management. Vol. 33 (2013), no. 4, pp. 261268.
Artikkel analüüsib, kuidas avaliku sektori juhid kasutavad tulemujuhtimise andmeid,
aluseks 3100 avaliku sektori tippjuhi 2012. aastal lõpetatud uuring kuues Euroopa riigis
(Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia ja Norra).
Märksõnad: avalik sektor, juhtimine, juhtimismeetodid, tulemusjuhtimine,
võrdlevuuringud, Eesti.

RAHVUSPOLIITIKA
Шабаев, Юрий; Садохин, Александр. Дискурс этнической и гражданской
идентичности. Финно-угорский мир России в материалах переписи 2010 г. //
Полис: политические исследования. 2013, но. 3, с. 113-125.
Artikkel käsitleb Venemaa rahvuspoliitika avaldumisvorme (alarmeeriv, lojalistlik ja
integreeriv) ning nende esinemist soome-ugri rahvaste diskursuses, aluseks Venemaa
2010. aasta rahvaloenduse andmed.
Märksõnad: Venemaa, rahvaloendused, soome-ugri, soome-ugri rahvad.

RAHVASTIKUPOLIITIKA
Barnickel, Christiane; Beichelt, Timm. Shifting patterns and reactions – migration
policy in the new EU member states // East-European Politics and Societies and
Cultures. Vol. 27 (2013), no. 3, pp. 466-492.
Artikkel analüüsib migratsiooni ja sellekohaseid poliitilisi otsuseid Euroopa Liidu uutes
liikmesriikides (sh Eesti), arvestatud on nii poliitilisi ja majanduslikke
üleminekuprotsesside kui ka euroopastumise mõju.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, Eesti, ränne (demogr.), rahvastikuprotsessid,
rahvastikupoliitika, euroopastumine, siirdeprotsessid.
van Bavel, Jan; Reher, David S. The baby boom and its causes: what we know and
what we need to know // Population and Development Review. Vol. 39 (2013), no. 2,
pp. 257-288.
Artiklis käsitletakse beebibuumi toimumisaega ning ulatust Euroopa ja Põhja-Ameerika
riikides, samuti Austraalias ja Uus-Meremaal. Vaatluse all on sündimuse üldkordaja ja
summaarne sündimuskordaja.
Märksõnad: riigid, sündimus, beebibuum, rahvastikuprotsessid.
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Myrskylä, Mikko; Goldstein, Joshua R.; Yen-Hsin Alice Cheng. New cohort fertility
forecasts for the developed world: rises, falls, and reversals // Population and
Development Review. Vol. 39 (2013), no. 1, pp. 31-56.
Artikkel käsitleb sündimust 37 arenenud riigis (sh Eesti), kasutades uut metoodikat, mis
analüüsides viimase viie aasta sündimust, ekstrapoleerib tulemused viide järgmisesse
aastasse. Andmed pärinevad rahvusvahelisest sündimuse andmebaasist, Eurostatist ja
rahvuslike statistikaametite andmebaasidest. Analüüsitav kohort on suures osas sündinud
enne 1965. aastat.
Märksõnad: rahvastikuprotsessid, sündimus, demograafia, riigid, Eesti.

HARIDUSPOLIITIKA
Fairlie, Robert W.; Robinson, Jonathan. Experimental evidence on the effects of
home computers on academic achievement among schoolchildren // American
Economic Journal: Applied Economics. Vol. 5 (2013), no. 3, pp. 211-240.
Artiklis analüüsitakse koduarvuti olemasolu ja kasutamise mõju laste õpitulemustele
Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: arvutid, õppeedukus, õpitulemused, Ameerika Ühendriigid.
Goldthorpe, John H. Understanding – and misunderstanding – social mobility in
Britain: the entry of the economists, the confusion of politicians and the limits of
educational policy // Journal of Social Policy. Vol. 42 (2013), no. 3, pp. 431-450.
Artikkel analüüsib sotsiaalset mobiilsust Suurbritannias, väites, et sotsiaalne mobiilsus on
halvenenud ning konsensuslik arvamus on, et mobiilsuse suurenemine sõltub suuresti
hariduspoliitikast. Arutletakse, kuidas selline arvamus on tekkinud ning kas
hariduspoliitikal on tõesti otsustav või hoopis piiratud osa mobiilsuse suurenemisel.
Märksõnad: sotsiaalne mobiilsus, hariduspoliitika, Suurbritannia.
Johnston, Ron. England’s new scheme for funding higher education through
student fees: „Fair and progressive?” // The Political Quarterly. Vol. 84 (2013), no. 2,
pp. 200-210.
Artikkel käsitleb Suurbritannia kõrghariduse finantseerimise uut, 2012. aastal kehtestatud
korda, mis põhineb eranditult õppemaksul, kuid mille maksmiseks saavad üliõpilased
võtta riigilt laenu. Laen makstakse pärast lõpetamist tagasi täielikult juhul, kui
sissetulekud ületavad teatud summat.
Märksõnad: kõrgharidus, Suurbritannia, üliõpilased, finantseerimine, õppemaks,
laenud.
Prix, Irene. More or different education? The joint impact of educational level and
field of study on earnings stratification in Finland, 1985–2005 // Acta Sociologica.
Vol. 56 (2013), no. 3, pp. 265-284.
Artiklis analüüsitakse haridustaseme ja õppevaldkonna mõju inimese
sotsiaalmajanduslikule positsioonile, aluseks Soome andmed aastatest 1985, 1995 ja
2005. Vaatluse all on ka sooline aspekt.
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Märksõnad: haridustase, sotsiaalne kihistumine, palk, sotsiaalne staatus, Soome,
sotsiaaluuringud.
West, Anne; Nikolai, Rita. Welfare regimes and educational regimes: equality of
opportunity and expenditure in the EU (and US) // Journal of Social Policy. Vol. 42
(2013), no. 3, pp. 469-493.
Artikkel käsitleb haridussüsteeme ELi 14 riigis ning USAs, põhitähelepanuga ebavõrdsete
haridusvõimalustega seotud institutsionaalsetele eripäradele. Kvantitatiivne analüüs
eristab nelja klastrit: põhjamaad, kontinentaalne, vahemerelik ja inglise keelt kõnelev.
Märksõnad: haridussüsteemid, hariduspoliitika, ebavõrdsus, Euroopa Liit, Ameerika
Ühendriigid.

TERVISEPOLIITIKA
Anderson, Mark. D. The impact of HIV education on behavior among youths: a
propensity score matching approach // Contemporary Economic Policy. Vol. 31
(2013), no. 3, pp. 503-527.
Artikkel püüab leida vastust küsimusele, kas seksuaalalane või HIVi käsitlev haridus
tegelikult mõjutab noorte käitumist ning mis aitaks kaasa noorte riskikäitumise
vähendamisele, aluseks USAs tehtud 2009. aasta uuring.
Märksõnad: tervisekäitumine, noored, riskikäitumine, Ameerika Ühendriigid.
Kostova, Deliana; Blecher, Evan. Does advertising matter? Estimating the impact of
cigarette advertising on smoking among youth in developing countries //
Contemporary Economic Policy. Vol. 31 (2013), no. 3, pp. 537-548.
Artikli eesmärk on analüüsida sigaretireklaami mõju noortele arengumaades, aluseks
Maailma Terviseorganisatsiooni juhtimisel tehtud üleilmne noorte tubakauuring 135
madala sissetulekuga riigi põhjal.
Märksõnad: tervisekäitumine, uuringud, suitsetamine, tubakas, reklaam,
reklaamipsühholoogia, arengumaad.
Missinne, Sarah; Meuleman, Bart; Bracke, Piet. The popular legitimacy of
European healthcare systems: a multilevel analysis of 24 countries // Journal of
European Social Policy. Vol. 23 (2013), no. 3, pp. 231-247.
Artikkel analüüsib tervishoiusüsteeme 24 Euroopa riigis (sh Eesti), kusjuures arvesse
võetakse järgmisi tegureid: rahuolu riigi vastutusega ja toetus sellele, sissetulek ja isiklik
terviseseisund, ideoloogiline alus (egalitarism), samuti institutsionaalsed faktorid, nt
tervisekindlustus, riigi tervisekulud, aluseks Euroopa sotsiaaluuring (2008–2009).
Märksõnad: tervishoid, tervishoiukorraldus, Euroopa, Eesti, võrdlev analüüs,
sotsiaaluuringud.

SOTSIAALPOLIITIKA
Andersen, Signe Hald. Common genes or exogenous shock? Disentangling the
causal effect of paternal unemployment on children’s schooling efforts // European
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Sociological Review. Vol. 29 (2013), no. 3, pp. 477-488.
Artikkel analüüsib seoseid vanemate töötuse ja laste koolis edasijõudmise vahel,
tähelepanuga isa töötusele. Analüüsi aluseks on Suurbritannia andmed.
Märksõnad: töötud, tööpuudus, lapsed, koolijõudlus, õpitulemused, lapsevanemad, isad,
Suurbritannia.
Casey, Bernard H.; Dostal, Jörg Michael. Voluntary pension saving for old age: are
the objectives of self-responsibility and security compatible? // Social Policy &
Administration. Vol. 47 (2013), no. 3, pp. 287-309.
Artiklis analüüsitakse vabatahtlikke era-lisapensione Suurbritannias ja Saksamaal,
küsides, kas madalapalgalistel ja karjääri katkestanutel on mõtet neis pensioniskeemides
osaleda, vaatamata sellele, et riigi sõnum tulevastele pensionäridele on suurem vastutus
oma pensioni korraldamisel.
Märksõnad: pensionid, pensionisüsteemid, kogumispension, Suurbritannia, Saksamaa.
Ejrnæs, Mette; Kunze, Astrid. Work and wage dynamics around childbirth //
Scandinavian Journal of Economics. Vol. 115 (2013), no. 3, pp. 856-877.
Artiklis uuritakse, kuidas lastesaamine mõjutab seni tööturul heal positsioonil olevate
naiste palka, aluseks Saksamaa andmed.
Märksõnad: naised, tööturg, palk, lapsed, lapsepuhkus, inimkapital.
Laurijssen, Ilse; Glorieux, Ignace. Career trajectories for women after childbirth:
job quality and work-family balance // European Sociological Review. Vol. 29 (2013),
no. 3, pp. 426-436.
Artikkel käsitleb naiste kohanemist karjääriga pärast esimese lapse sündi: kas nad
vähendavad töökoormust, otsivad töö, kus saaks ühitada töö ja pereelu vms, aluseks
Flandria (Belgia) longituuduuringu andmed, kasutatakse Karaseki mudelit.
Märksõnad: naised, lapsed, töötavad emad, töö- ja pereelu ühitamine, töökoormus,
perekond.
Ravallion, Martin. How long will it take to lift one billion people out of poverty? //
The World Bank Research Observer. Vol. 28 (2013), no. 2, pp. 139-158.
Artikkel annab ülevaate tegevustest, mis on seotud vaesuse vähendamisega maailmas
ning tulevikueesmärkidest, märkides, et miljardi inimese vaesusest päästmine võib
toimuda aastatel 2025–2030, aga see võib võtta ka pool sajandit.
Märksõnad: vaesus, globaalprobleemid, sotsiaalprobleemid.
Salanauskaite, Lina; Verbist, Gerline. Is the neighbour’s grass greener? Comparing
family support in Lithuania and four other new member states // Journal of European
Social Policy. Vol. 23 (2013), no. 3, pp. 315-331.
Artikkel keskendub Leedu peretoetuste süsteemile ning võrdleb seda teiste riikide (Eesti,
Ungari, Sloveenia ja Tšehhi) vastavate perepoliitiliste meetmetega.
Märksõnad: perepoliitika, peretoetused, Leedu, Eesti, Ungari, Sloveenia, Tšehhi,
võrdlev analüüs, sotsiaaluuringud.
Toshkov, Dimiter. Policy-making beyond political ideology: the adoption of smoking
bans in Europe // Public Administration: an international quarterly. Vol. 91 (2013), no.
15

2, pp. 448-468.
Artikkel analüüsib suitsetamise piiranguid 29 Euroopa riigi (sh Eesti) baarides ja
restoranides, jõudes järeldusele, et selles küsimuses ei ole valitsuste ideoloogilisel
positsioonil põhimõttelist mõju.
Märksõnad: suitsetamine, piirangud, Euroopa, riigid, valitsused, ideoloogiad.

SOTSIAALNE EBAVÕRDSUS
Habibov, Nazim. Who wants to redistribute? An analysis of 14 post-soviet nations //
Social Policy & Administration. Vol. 47 (2013), no. 3, pp. 262-286.
Artikkel analüüsib, kuidas käsitlevad endised Nõukogude Liidu liiduvabariikide, sh
Baltimaade üleminekuühiskondade eri grupid ebavõrdsuse vähenemist. Tuuakse esile
olulised sotsiaal-demograafilised ja regionaalsed erisused.
Märksõnad: ebavõrdsus, sotsiaalne kihistumine, sotsiaalprobleemid, vaesus,
sotsiaalpoliitika, Baltimaad, Eesti, Läti, Leedu, üleminekuühiskond.
Triventi, Moris. Stratification in higher education and its relationship with social
inequality: a comparative study of 11 European countries // European Sociological
Review. Vol. 29 (2013), no. 3, pp. 489-502.
Artikkel seab eesmärgiks uurida institutsionaalset kihistumist kõrghariduses võrdlevas
perspektiivis 11 Euroopa riigis ning selle seost sotsiaalse ebavõrdsusega. Eesti
lähinaabritest on esindatud Soome, postsotsialistlikest riikidest Tšehhi, aluseks REFLEXuuring.
Märksõnad: kõrgharidus, võrdlevuuringud, haridusuuringud, Euroopa, riigid,
ebavõrdsus.

SOO-UURINGUD
Elias, Juanita. Davos woman to the rescue of global capitalism: postfeminist politics
and competitiveness promotion at the World Economic Forum // International
Political Sociology. Vol. 7 (2013), no. 2, pp. 152-169.
Artikkel käsitleb Davosi maailma majandusfoorumi tegevust soolise võrdõiguslikkuse ja
naiste mõjujõu kasvu soodustamisel, leides, et see tegevus on sügavalt neoliberalistlik.
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus, naised, foorumid, neoliberalism, soouuringud.
Fortin-Rittberger, Jessica; Eder, Christina. Towards a gender-equal Bundestag?
The impact of electoral rules on women’s representation // West European Politics.
Vol. 36 (2013), no. 5, pp. 969-985.
Artikli teema on proportsionaalse ja majoritaarse valimissüsteemi mõju naiste
esindatusele Saksamaa parlamendis aastatel 1961–2009.
Märksõnad: valimised, valimissüsteemid, naised, sooline võrdõiguslikkus, Saksamaa,
parlamendid, majoritaarne valimissüsteem, proportsionaalne valimissüsteem.
Lavy, Victor. Gender differences in market competitiveness in a real workplace:
evidence from performance-based pay tournaments among teachers // The Economic
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Journal. Vol. 123 (2013), no. 569, pp. 540-573.
Artikkel analüüsib soolisi erinevusi konkurentsitingimustes, võttes aluseks hüpoteesi, et
naised on meestega võrreldes konkurentsitingimustes vähem efektiivsed ja see on üks
põhjendus soolisele palgalõhele. Vaatlusaluseks grupiks on õpetajad.
Märksõnad: naised, õpetajad, soolised erinevused, konkurentsivõime, soouuringud.
Magnusson, Charlotta. More women, lower pay? Occupational sex composition,
wages and wage growth // Acta Sociologica. Vol. 56 (2013), no. 3, pp. 227-245.
Artiklis käsitletakse soolise ametialase koosseisu ja palkade vahelisi seoseid, aluseks
Rootsi registriandmed 2001. ja 2003. aastast. Analüüsi tulemuseks on soolise koosseisu ja
palkade mittelineaarne seos.
Märksõnad: naised, palk, ametid (töökohad), sooline koosseis, Rootsi, sotsiaaluuringud.
Matsa, David A.; Miller, Amalia R. A female style in corporate leadership?
Evidence from quotas // American Economic Journal: Applied Economics. Vol. 5
(2013), no. 3, pp. 136-169.
Artikkel käsitleb ettevõtete juhatustele kehtestatud sookvootide mõju äriotsustele.
Võrreldakse Norra kvoodid kehtestanud ettevõtteid teiste põhjamaade firmadega, kus ei
ole sookvoote rakendatud.
Märksõnad: naised, sooline võrdõiguslikkus, sookvoodid, ettevõtted, juhtimisotsused,
otsustamine.
Southwell, Priscilla L. Gender parity thwarted? The effect of electoral reform on
Senate and European parliamentary elections in France, 1999–2011 // French
Politics. Vol. 11 (2013), no. 2, pp. 169-181.
Artiklis käsitletakse Prantsusmaa hiljutist valimisreformi, mis vähendab 2000. aastal
vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse mõju, empiiriliseks aluseks Senati ja
Euroopa Parlamendi valimised aastatest 1999–2011.
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus, valimised, parlamendivalimised, Euroopa
Parlament, Prantsusmaa.

MEEDIA
Josephi, Beate. How much democracy does journalism need? // Journalism: Theory,
Practice and Criticism. Vol. 14 (2013), no. 4, pp. 474-489.
Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kui palju demokraatiat ajakirjandus vajab.
Käsitletakse ajakirjanduse mõistet, seoseid demokraatlike/ebademokraatlike
süsteemidega, sõna- ja ajakirjandusvabaduse tähtsust jt küsimusi.
Märksõnad: ajakirjandus, ajakirjandusvabadus, sõnavabadus, demokraatia,
usaldusväärsus.
Refereerinud Mai Vöörmann ja Tiina Tammiksalu
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