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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen järjestö Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE) on. Tutkimus on
tapaustutkimus, jonka teoreettisena viitekehyksenä on kansalaisjärjestöjen asema suhteessa valtioon. Tutkimusongelmana on, millainen on
STETEn rooli järjestönä. Tutkimuksen aineistona ovat STETEn toimintakertomukset, STETEn entisten ja nykyisten puhemiehistön jäsenten ja
muiden järjestössä toimineiden henkilöiden haastattelut sekä kansalaisjärjestöjä käsittelevä kirjallisuus.
Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa ovat kansalaisjärjestötutkimuksen teoreettiset lähtökohdat valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisistä
suhteista. Tutkimuksessa kansalaisyhteiskunta nähdään usein valtiosta erillisenä kansalaisten alueena. Puolivaltiollisen kansalaisjärjestön
määrittely on usein löyhää, ja käsitteeseen lasketaan kuuluvan joskus myös valtion omat lautakunnat ja toimielimet. Puolivaltiollisiksi
kansalaisjärjestöiksi ja kansalaisjärjestöiksi luokittelun sijasta järjestöjä voidaan tarkastella monipuolisemmasta näkökulmasta, jossa otetaan
huomioon järjestöjen erilaiset tarkoitusperät ja toimintaympäristö. Ongelmallista kansalaisyhteiskuntaa käsittelevässä kirjallisuudessa on
puolueiden erottaminen kansalaisyhteiskunnasta.
Lähtökohtana on tässä tutkimuksessa on se, että valtio ja kansalaisyhteiskunta toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa, eikä
kansalaisyhteiskunta ole täysin riippumaton valtiosta. Kansalaisjärjestötutkimuksen teoreettisen arvioinnin perusteella tutkimuksessa STETEä
kannattaa lähestyä rakenteellisesta ja analyyttisestä näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyksen avulla tutkimusongelmaa voidaan tarkentaa siten,
että kiinnostuksen kohteena on valtion ja kansalaisjärjestön välisen suhteen vuorovaikutus.
STETE perustettiin vuonna 1970 tukemaan ETY-prosessia, ja se on toiminnassaan keskittynyt turvallisuuspoliittisiin aiheisiin. STETEssä
korostetaan turvallisuuden hahmottamista laajassa merkityksessä. STETEssä ovat mukana suurimmat poliittiset puolueet ja jäsenjärjestöinä on
puolueiden sekä niiden nuoriso- ja naisjärjestöjen lisäksi erilaisia muita kansalaisjärjestöjä. Järjestön puhemiehistön jäsenet koostuvat poliittisten
puolueiden edustajista. STETE ei ota nykyisin varsinaisesti kantaa ulko- ja turvallisuuspoliittisiin aiheisiin. STETEn toimintaa suunnittelee
toimistohenkilökunta yhteistyössä puhemiehistön ja jaostojen kanssa.
STETE on 1970-luvulta lähtien toiminut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 1970-luvulla Etykin tukeminen oli toiminnassa keskeistä.
1980-luvulla Pohjoismainen yhteistyö ja aseidenriisunta olivat tärkeitä toiminnan painopisteitä. 1990-luvulla laaja turvallisuus ja pohjoinen
ulottuvuus ovat muodostuneet tärkeiksi toiminta-alueiksi ja näihin liittyvää toimintaa ovat olleet muun muassa 1990-luvulta lähtien suuret
Itämeren alueelle sijoittuneet konferenssit. STETE tiedottaa myös Ety-järjestön toimintaan liittyvistä aiheista. STETEn painopistealueet ovat
olleet yhtenevät Suomen valtiollisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ajattelun kanssa. STETE on edistänyt Suomessa ulko- ja
turvallisuuspoliittista konsensusta, ja ulkomailla järjestö on tuonut esiin suomalaista näkökulmaa turvallisuuskysymyksiin.
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