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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa käsitellään Suomen 1960- ja 70-luvun poliittista tilannetta, puolueettomuuden esiintuomista ja rauhanturvaamista osana
puolueettomuuspolitiikkaa. Tutkielman tarkoitus on selvittää, oliko Suomen osallistuminen rauhanturvatoimintaan sidoksissa maan
puolueettomuuspolitiikkaan ja miten se näkyi ajankohdan keskusteluissa? Koettiinko tietoisesti, että rauhanturvaamistoimintaan osallistuminen
olisi ollut keino todistella puolueetonta asemaa? Ja yrittikö Suomi rauhanturvaamistoimintaan aktiivisesti osallistumalla todistella
riippumattomuuttaan Neuvostoliitosta?
Tutkielman keskeiset käsitteet ovat puolueettomuus ja puolueettomuuspolitiikka sekä rauhanturvaaminen. Nämä ovat myös tutkimuskohteita ja
keskeisessä roolissa aineiston analyysissa.
Tutkimusaineistona ja alkuperäislähteinä käytetään ajonkohdan poliittisten päätöksentekijöiden lausumia, virallistahojen esityksiä, erilaisia
komiteamietintöjä, aikalaiskirjallisuutta ja sanomalehtitekstejä. Tutkimusmenetelmänä analysoidaan valittua aineistoa tutkimuskysymysten
valossa.
Yleinen ja varmasti perusteltu käsitys on, että Suomen kutsuminen osallistumaan YK:n rauhanturvatehtäviin on perustunut olennaisesti siihen,
että Suomi kulloinkin on koettu niin asiasta päättävien YK-elinten kuin konfliktien osapuolien taholta sellaiseksi puolueettomaksi valtioksi, että
se on katsottu sopivaksi tehtävää hoitamaan. Luottamus Suomen puolueettomuuspolitiikkaan oli perustana sille, että Suomi pystyi aktiivisesti
toimimaan YK:n rauhanturvatehtävissä. Voidaan perutellusti myös todeta, että poliittisesti toiminta rauhan hyväksi sopi Suomelle niin hyvin, että
oli lopulta suorastaan vaikea ajatella mitään rauhanturvatoimintaa, minkä suorittamiseksi YK ei kääntyisi Suomen puoleen.
Eräs selkeä syy Suomen kutsumiselle rauhanturvatehtäviin oli myös se, että Suomeen oli perustettu valmiusjoukko, mistä syystä nopeakin
lähteminen kriisipesäkkeeseen oli mahdollista. Voidaan nähdä, että tämä valmius oli asetettu juuri siitä syystä, että Suomi pääsi näkyvästi esille
luottoedustajana YK:n rauhanturvatehtävissä.
Yhtä selvää näyttää olevan, että rauhanturvatoiminta on samalla puolestaan vahvistanut käsitystä Suomen puolueettomuudesta. Osallistuminen
rauhanturvatoimintaan edisti Suomen puolueettomuuden tunnetuksi ja tunnustetuksi saamista maailmalla, mitä seikkaa Suomi kansainvälisellä
toiminnallaan pyrkikin edistämään. Suomi olikin puolueettomuusimagonsa turvaamiseksi säännönmukaisesti valmis osallistumaan
rauhanturvatehtäviin YK:n sitä pyytäessä. Puolueettomuusstatus oli perustana sille, että tehtäviä tarjottiin. Tehtävien vastaanottaminen ja
hoitaminen oli taas puolestaan puolueettomuuden kuvaa vahvistava toimenpide. Tämä myönteinen vaikutus oli saavutettu YK:n
rauhanturvatoiminnan myötä. Suomen aktiivinen osallistuminen YK:n rauhanturvatoimintaan antoi maan ulko- ja puolueettomuuspolitiikalle
tunnustetun ja arvostetun sisällön.
Voidaankin todeta, että Suomella oli näkymisen tarve 1960- ja 70-luvuilla ja aktiivinen osallistuminen rauhanturvaamistoimintaan palveli tätä
tarvetta.
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