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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kylmän sodan päätyttyä kansainvälisessä politiikassa avautui tilaa uusille aiheille, jotka eivät olleet keskeisiä kylmän sodan pohjalle
rakentuvassa maailmanjärjestyksessä. Yhtenä tällaisena kysymyksenä ihmisoikeudet nousivat kansainvälisiin suhteisiin vaikuttavaksi tekijäksi.
Keskusteluissa mahdollistui myös YK:n ihmisoikeusnormiston luomaa viitekehystä moniarvoisempi debatti, jossa kulttuurirelativismin käsittein
kyseenalaistettiin YK:n normiston universalismi. Tämän keskustelun puitteissa useiden Aasian maiden edustajat korostivat maanosansa
länsimaisesta poikkeavaa arvomaailmaa, joka tulisi huomioida arvioitaessa alueen ihmisoikeuskysymyksiä.
Pro graduni tutkii Indonesiassa 1990-luvulla tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia väkivaltaisia
ihmisoikeusloukkauksia Indonesiassa tapahtui ja miten niitä voidaan ymmärtää kulttuurirelativismin ja indonesialaisen arvomaailman ja
ideologian avulla. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää kansainvälisen yhteisön suhtautumista näihin ihmisoikeusloukkauksiin ja toisaalta
Indonesian vastareaktioita kansainvälisen yhteisön suhtautumiseen. Lähtöoletuksena on, että Indonesian ihmisoikeusloukkauksien taustalla
vaikuttivat aasialaiset arvot ja velvollisuuskeskeisyys, joilla oli indonesialaisessa yhteiskunnassa suurempi painoarvo kuin YK:n
ihmisoikeusjulistusten vapauksia painottavilla artikloilla. Oletan erityisesti Indonesian yhtenäisyyteen tähtäävän valtionideologian ja kansallisen
moton, ”yhtenäisyyttä moninaisuudessa”, selittävän väkivaltaisten ihmisoikeusloukkauksien laajuutta.
Keskeisenä lähdeaineistona tutkimuksessa ovat YK:n yleiskokouksen ja ihmisoikeustoimikunnan dokumentit sekä kansainvälisten
ihmisoikeusjärjestöjen Indonesiaa koskevat raportit. YK:n dokumenttien kautta on mahdollista selvittää kansainvälisen yhteisön suhtautumista
Indonesiassa tapahtuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen raportit puolestaan antavat käsityksen Indonesiassa
tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten luonteesta ja laajuudesta. Lisäksi kulttuurirelativismia, indonesialaista yhteiskuntaa, valtionideologiaa ja
historiaa kuvaava tutkimuskirjallisuus tarkentaa sitä viitekehystä, jonka sisällä lähestyn Indonesiassa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia.
Indonesian väkivaltasten ihmisoikeusloukkauksien taustalta voidaan erottaa etnisiä, poliittiseen toisinajatteluun ja alueelliseen separatismiin
liittyviä syitä. Useimmiten väkivaltaisten ihmisoikeusloukkauksien toteuttajana toimivat maan armeija ja poliisi. Kulttuurirelativismin käsittein
ja indonesialaisen yhteiskunnan arvojen avulla tapahtuneita loukkauksia voidaan osittain ymmärtää: aasialainen yhteisön harmoniaa korostava
perinne ja indonesian kansallinen ”yhtenäisyyttä moninaisuudessa” korostava ideologia asettivat valtion yhtenäisyyden arvona yksilön tai
yksittäisen väestöryhmän yläpuolelle. Vaikka Indonesian ihmisoikeusloukkauksia voidaankin näin ymmärtää, niiden väkivaltaisuutta
kulttuurirelativismi ja ideologiset seikat eivät selitä.
Kansainvälisen yhteisön Indonesiaan kiinnittämä huomio pysyi koko 1990-luvun rajallisena. YK:ssa Indonesiaa koskeva keskustelu rajoittui
pitkälti vain Itä-Timorin kysymykseen, ja saarivaltion muut ihmisoikeusloukkaukset otettiin puheeksi vain harvoin. Indonesian status
näennäisesti demokraattisena valtiona vaikutti kansainvälisen yhteisön haluun puuttua sen toimintaan. Indonesia puolestaan kävi YK:ssa yleensä
voimakkaaseen vastahyökkäykseen harvoja kritisoijiaan kohtaan. Sen puheenvuoroissa toistui kaksi teemaa: yhtäältä raivoisa puolustautuminen
maan ihmisoikeustilanteeseen kohdistuvaa kritiikkiä vastaan, ja toisaalta valtioiden itsemääräämisoikeuden ja aasialaisten arvojen korostaminen.
Näiden puolien korostaminen palveli selkeästi Indonesian omia tarkoitusperiä, ja tällä keinolla se pyrki minimoimaan kansainvälisen yhteisön
roolin omien rajojensa sisällä.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
Indonesia
ihmisoikeudet
kulttuurirelativismi
1990-luku

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

