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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työssä tarkastellaan Euroopan yhteisön ja 46 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) välillä vuonna 1975 solmittua Lomén
sopimusta teollisuus- ja kehitysmaiden välisten suhteiden ilmentäjänä. Tutkielman ajallinen painopiste keskittyy erityisesti ensimmäinen Lomén
sopimuksen syntyvaiheisiin, jolloin yleisessä kehitysajattelussa oli käynnissä selkeä muutoskausi. Tämän murroksen juuret pohjautuivat
1960-luvulle ja sitä määrittivät kehitysmaiden aseman vahvistuminen, vaatimukset uudesta kansainvälisestä talousjärjestyksestä ja pohjoisen ja
etelän välisen keskinäisriippuvuuden korostaminen. Nämä kaikki tekijät vaikuttivat myös Lomén sopimuksen muotoutumiseen, ja erityisesti
yhteys uudenlaisen kehitysajattelun ja Lomén sopimuksen retoriikan välillä oli merkittävä.
Työn keskeisenä lähtökohtana on tarkastella Lomén sopimusta suhteessa historialliseen kokemukseen ja 1960–1970-lukujen kehitysajatteluun
sekä osittain myös 1980-1990-lukujen kehitysajatteluun. Sekä EY- että AKT-osapuoli kiittelivät ensimmäistä Lomén sopimusta ainutlaatuiseksi
esikuvaksi pohjoisen ja etelän väliselle yhteistyölle. Erityisesti EY korosti sopimukseen liittyvässä kielessä kumppanuutta ja tasavertaisuutta.
Vaikka tutkija-arviot kiinnittivät huomiota AKT-maiden vahvaan esiintymiseen ja neuvotteluvoimaan, useiden arvioiden sävy oli kuitenkin jo
tuoreeltaan varsin kriittinen, ja arvioissa painotettiin sopimuksen luonnetta uuskolonialistisena järjestelynä, jonka pääasiallisena pyrkimyksenä
oli turvata EY:n taloudelliset edut. 1980–1990-luvuilla kansainvälinen taloudellis-poliittinen ilmapiiri muuttui merkittävästi ja tämä vaikutti
myös Lomén sopimusjärjestelmän muotoutumiseen. Vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat erityisesti uusliberalismi ja maailmankaupan
vapauttamispyrkimykset sekä toisaalta sosialismin romahtaminen ja sen vaikutukset.
Teknisestä ja tietynlaisesta henkisestä Lomén sopimukseen liitettävästä kunnianhimosta huolimatta sopimuksen luonteeseen sisältyi
uuskolonialistisia piirteitä, jotka määrittivät sen luonnetta vahvasti. Työssä päädytään kuitenkin siihen, että vaikka uuskolonialistista luonnetta ei
voi kiistää, niin sopimusta ei pidä katsoa pelkkänä uuskolonialistisen järjestelynä, vaan on kiinnitettävä huomiota myös AKT-maiden tahtoon ja
pyrkimyksiin. Tämä ei tarkoita sitä, että AKT-maat olisivat onnistuneet saavuttamaan tavoitteensa tai vaikuttamaan sopimusjärjestelmän
kehittymiseen haluamallaan tavalla. Ensimmäisen sopimuksen neuvotteluissa nähty AKT-maiden voima ja yhtenäisyys ei juuri tullut enää esille
myöhemmissä sopimusvaiheissa. AKT-maiden tahdon ja pyrkimysten huomioinen jättää kuitenkin tiukkaa uuskolonialistista näkemystä
enemmän tilaa sille tulkinnalle, että kyseessä oli nimenomaan kahden osapuolen välinen sopimus eikä pelkkä Euroopan yhteisön
uuskolonialistisen politiikan väline.
Työn aineistona on käytetty ensimmäisen Lomén sopimuksen neuvotteluprosessista peräisin olevia Euroopan komission arkistolähteitä sekä
1970-luvun aikalaiskirjallisuutta ja lehtikirjoituksia. Näiden lisäksi keskeisen osan aineistosta muodostaa sopimusjärjestelmän eri vaiheissa
julkaistu tutkimuskirjallisuus, joka yhtäältä tarjoaa tulkintoja sopimuksen luonteesta ja toisaalta heijastaa aikakautensa ilmapiiriä.
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