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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielma "Vallanvaihdos Suomi-Kiina-seurassa 1970" perehtyy Suomi-Kiina-seuran kehitykseen 1960-luvun lopulta vuoden 1975
loppuun saakka. Aihetta käsitellään seuran sisäisen rakenteen, toiminnan ja julkaisujen sekä sen ulkoisten merkitysten ja roolin muokkautumisen
kautta. Muutoksia seurassa peilataan osana aikakauden yhteiskunnallisen tilanteen kehitystä ja murrosta. Vuoden 1970 vallanvaihdosta, jossa
maolaiset junttasivat itsensä seuran johtoon, käsitellään tietynlaisena käännekohtana, jonka vaikutukset seuran tulevaisuuteen olivat merkittävät.
Kommunistien johtamasta kulttuuriseurasta tuli kantaaottava ja aktiivinen radikaalin nuorison yhteenliittymä. Keskeisiin tutkimusongelmiin
kuuluvat kysymykset vallanvaihdoksen syistä, muutoksista seuran tavoitteissa ja käytännön toiminnassa sekä jäsenmäärän valtavasta kasvusta
varsin epäedullisissa sisä- ja ulkopoliittisissa olosuhteissa. Eri yhteiskunnallisten ryhmien vaihteleva suhtautuminen Kiinaan valottuu etenkin
jälkimmäisen kysymyksen ja seuraan kohdistuneen kritiikin tutkimisen kautta.
Tärkeimmiksi lähteiksi voidaan mainita Valtioneuvoston arkistossa ja Kansan arkistossa sijaitsevat Suomi-Kiina-seuran toimintakertomukset ja
-suunnitelmat. Seuran oma Kiina sanoin ja kuvin -lehti, jäsentiedotteet, painatteet ja muu vastaava materiaali samoin kuin marxilais-leniniläisen
liikkeen sisäinen lehti ovat myös olleet arvokkaita lähteitä. Lisäksi on paneuduttu aikalaiskirjallisuuteen ja tehty kolme haastattelua.
Kirjallisuuden ohella seuraan liittyvistä tai sitä sivuavista aiheista tehty muutama opinnäytetyö ja tutkimus ovat luonnollisesti olleet suureksi
hyödyksi. Erityisen tärkeäksi osoittautui Pirkko-Liisa Kastarin väitöskirja.
Suhtautuminen Suomi-Kiina-seurassa toimimiseen kertoo Kiinan ystävyyteen 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa liitetyistä poliittisista
merkityksistä. Taistolaiset ja kommunistinen puolue määrittelivät seuran jyrkän neuvostovastaiseksi ja maolaiseksi. Pitkäkestoisempi
politisoituminen onnistuttiin seurassa kuitenkin pääosin välttämään. Sen uudet jäsenet osallistuivat idealisoidun Kiina-kuvan levittämiseen ja
luomiseen, mutta eivät ryhtyneet marxilais-leniniläisen liikkeen kannattajiksi. Seuran jäsenmäärän kasvu oli silti selkeä osoitus siitä, että
vaihtoehtoisille yhteiskunnallisille ajattelutavoille oli vielä 1970-luvun alussa tilaa yhteiskunnassa. Kiina edusti joillekin suomalaisille onnellista
maata, missä yhteisön etu oli nostettu keskeiseksi pyrkimykseksi.
Seuran vähittäinen epäpolitisoituminen ja maolaisen liikkeen marginalisoituminen taistolaisuuden voimistumisen, Kiinan maailmanpoliittisen
roolin muuttumisen ja marxilais-leniniläisen liikkeen ristiriitojen myötä kuvastavat suhteellisen lyhyessä ajassa tapahtuneita muutoksia
poliittisessa kulttuurissa. Taistolaiset saavuttivat valta-aseman opiskelija- ja kommunistisissa liikkeissä, eikä maolaisilla ollut mahdollisuuksia
haastaa heitä. Vallanvaihdoksen aikaansaamat muutokset Suomi-Kiina-seuran toimintatavoissa ja Kiina-kuvassa olivat suhteellisen pitkäaikaisia,
mutta varsinainen poliittinen vaihe seurassa ei kestänyt lopulta kovinkaan kauaa. Maolaiset saavuttivat osan tavoitteistaan, mutta tärkeimmät
niistä, kuten taistolaisten houkutteleminen ystävyystoimintaan ja uuden puolueen perustamisen edesauttaminen, jäivät toteutumatta. Maolaisten
vähitellen vetäytyessä seuran johdosta, ryhdyttiin toiminnassa jälleen tuomaan esiin kulttuurisiakin painotuksia.
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